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Değerli Hemşehrilerim,

Bir şehrin çağdaş yüzünü, hiç şüphesiz o şehirde kültür sanat adına yapılan kalıcı 
faaliyetler göstermektedir.

Bu anlayışla hareket eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı  
“Yüzyıl Önce: Havadis” sergilerinin ilkini, 2012 yılında, konuya ilgi duyanların 
dikkatlerine sunmuştu. Büyük ilgi gören bu serginin üçüncüsünü,  aynı hassasiyetle 
sizlere sunuyoruz.

Sergide 100 yıl geriye giderek o yıl ülkemizde gerçekleşen siyasi, askeri toplumsal vb. 
olayları, gazete ve dergi arşivlerinden yararlanarak belirli bir kurgu içerisinde ve görsel 
malzemelerle destekleyerek halkımıza sunmaya özen gösterdik.

Adeta zamanda yolculuk gibi olan bu çalışmayla, 100 yıl önceyi bu günün insanlarına 
sade bir dille anlatarak geçmişten ders çıkartmaya yardımcı oluyoruz. Bu kapsamda 
düzenlenen sergi için dönemin tüm gazete ve dergi arşivi Atatürk Kitaplığı 
koleksiyonundan gün gün tarandı ve Osmanlıcalar transkribe edildi ve sadeleştirildi. 

Uzun ve meşakkatli bir çalışmanın sonucunda hazırlanan bu yılki sergimizde, Birinci 
Dünya Savaşı konu olarak seçildi. Üzerinden tam 100 yıl geçmiş olmasına rağmen siyasi, 
sosyal ve ekonomik etkilerini halen üzerimizde ve yakın coğrafyamızda hissettiğimiz 
Birinci Dünya Savaşını daha çok görsellerden ve gazete, dergi haberlerinden hareketle 
halkımıza anlatabilmeyi hedefledik.

Ayrıca bu sergide 1914 ve 1915 yıllarında cereyan eden olaylar, savaşa giriş nedenlerimiz 
ve bunların süreçleri, Çanakkale Savaşları, Sarıkamış Harekâtı, Kanal Harekâtı gibi 
herkesin isimlerine aşina olduğu cepheler işlenmiştir.  



Çanakkale müdafaası yapılmış 

ve kazanılmıştır. Lakin vazife 

yalnız askerler ve kumandanlar 

için bitmiştir. Bizim için bitmemiş, 

hatta başlamamıştır bile. Herkes 

bilsin ki, burada kanlarını 

akıtanlar hep bu tarih, bu namus 

ve fazilet için öldüler. Onların 

kan borcunu ödemek lazımdır. 

Şairler destanlarını yazsınlar, 

ressamlar levhalarını çizsinler, 

heykeltıraşlar abidelerini 

ortaya koysunlar, muharrirler 

hikayelerini yazsınlar, sağ 

kalanlar da rahmet okusunlar…”

Darülfünun Müderrislerinden  
İsmail Hakkı Bey
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Giriş
1914 yılının Ağustos ayında tüm dünyayı ateşe ve 
kana boğan 20. yüzyılın birinci küresel savaşı ya da 
eski tabirle “Harb-i Umumi” başladığında bunun 
600 yıllık Osmanlı Devleti’nin son savaşı olacağını 
herhalde İstanbul’da kimse tahmin etmiyordu.

Balkan savaşlarının yaraları daha tazeliğini korur-
ken, savaş yorgunu ve zaafiyet içerisindeki “yaşlı ve 
hasta adam”, üzerine yöneltilmiş tamahkâr bakışları 
iyice hissettiği anda Avrupa’da çıkan menfaat ka-
pışmasının eninde sonunda kendi kaderi üzerinde 
belirleyici olacağını sezdiğinden varlığını muhafaza 
gayretine düşmüştü.

Avrupa’da onyıllardan beri açıkça yürütülen kutup-
laşma, neticede iki ayrı ittifakı doğurmuştu ve her 
iki taraf kaçınılmaz bir şekilde yaklaşan hesaplaş-
ma günü geldiğinde avantajlı konumda olmak için 
hazırlanmaktaydı. 

Kutuplaşmanın Merkezi Devletler ya da İttifak 
Devletleri diye adlandırılan tarafı Almanya, Avus-
turya-Macaristan ve İtalya’dan meydana gelmektey-
di. Ancak bu sonuncu devlet yani İtalya son anda 
kader birliği yaptığı müttefiklerine ihanet ederek 
karşı tarafa geçecektir. 

Karşı taraf yani İtilaf Devletleri diye bilinen İngiltere, 
Fransa ve Rusya, rakiplerine göre birbirlerine daha 
sıkı bir şekilde tutunmuş ve ortak düşmanlara karşı 
birlikteliklerini sağlam ilkelere dayandırmışlardı.

Merkezi Devletlerin lokomotifi ve büyük gücü olan 
Almanya, İtilaf Paktı’nın her üç ülkesiyle sorunları 
ve menfaat çatışmaları olan ülkeydi. Fransa’yı 1870-
71 savaşında yenilgiye uğratan Almanya, ele geçir-

miş olduğu topraklardan çok Fransa’nın sembolle-
rinden Versay Sarayı’nda Prusya Kralı I. Wilhelm’i 
Almanya İmparatoru ilan edip taç giydirmeleri ve 
Champs-Elysees’de Alman birliklerinin resm-i geçit 
yaptırmaları Fransızlara hiç unutmadıkları bir utanç 
yaşatmıştı. Nitekim I. Dünya Savaşı sonucunda 
mağlup Almanya ile sulh antlaşmasını, Almanların 
imparatorluk ilan ettikleri Versay Sarayı’nda yapa-
rak intikamlarını almışlardı.

Almanya’nın İngiltere ile sorunu bugün Ortadoğu 
diye adlandırılan ve neredeyse tamamı Osmanlı 
Devleti topraklarının oluşturduğu coğrafyadaki nü-
fuz mücadelesinden kaynaklanmaktaydı.

İngiltere Kıbrıs ve Mısır’ı bir takım oldu bittilerle 
Osmanlı Devleti’nden kopararak imparatorluğunun 
can damarı olan Hindistan yolunu güvenlik altına 
almıştı. İşte tam bu sırada ortaya hiç yokken Ber-
lin-Bağdat demiryolu projesiyle Almanya çıkmış-
tı. Almanya’nın demiryolu sayesinde Ortadoğu’ya 
adım atması İngiltere için hayati bir mesele teşkil 
ediyordu. 

Bununla beraber Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni 
nüfuzu altına alarak bölgeye yerleşmesi, İstanbul ve 
Doğu Anadolu üzerinde gözü olan İtilaf ’ın üçüncü 
ayağı Rusya’yı da endişelendirmişti.

İşte her biri için farklı sebeplerden oluşan Alman 
düşmanlığı üç devleti bir araya getirmiş, esasen ken-
di aralarında var olan sorunları bir kenara bırakarak 
her biri için ciddi tehdit oluşturan Almanya’ya karşı 
birleşmişlerdi.

Burada lafı dolandırmadan kestirme yoldan ifade et-
meliyiz ki; Dünya Savaşı sonu gelmez ihtirasların ve 

Muzaffer ALBAYRAK
Başbakanlık Osmanlı Arşivi Uzmanı 

Tarihçi-Yazar

SAVAŞA GİDEN YOL
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Girişi
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aç gözlülüğün esiri olmuş Avrupa emperyalizminin 
menfaat çatışmasından doğmuş, bu kemik kavga-
sına suçsuz günahsız milletleri de katarak dünyayı 
ateşe atmışlardır.

I. Dünya Savaşı Öncesi  
Osmanlı Devleti
I. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti as-
keri ve ekonomik açıdan kötü bir durumdaydı. 
Türkiye o zaman harp yorgunu idi. Ne ordu, ne de 
memleket harbe hazırdı. Orduda ve millette Balkan 
Harbi’nin ağır hezimetlerinin hatıraları henüz çok 
canlı idi. Türk ordusu, subaylar, talim ve terbiye 
görmüş erler, her türlü harp malzemesindeki kayıp-
lar henüz yerine konmamıştı. 

1914 yılı başında ordu, Enver Paşa’nın Harbiye 
Nazırı olmasıyla yeni bir yapılanma içine girmişti. 
Enver Paşa orduda yapacağı yenileşmenin önünde 
engel olarak gördüğü yaşlı ve yüksek rütbeli subay-
lardan 1300’den fazlasını Balkan Savaşı’nda görülen 
başarısızlık ve liyakatsizlikleri gerekçesiyle zorun-
lu emekliye sevketmişti. Bu düzenleme ile boşa-
lan kadrolara, yaşları 30-40 arasında genç subaylar 
atanmıştı. Öyle ki kolordulara albay, tümenlere yar-
bay rütbesinde subaylar komuta etmeye başlamıştı. 
Buna rağmen başlangıçta ağır sorumluluk isteyen 
görevlere atanan genç subayların enerjisinin orduya 
yeni bir hava kazandırdığında şüphe yoktur.

Ordunun yeniden yapılandırılmasında Alman ordu 
sistemi örnek alınmıştı. Bu amaca hizmet etmek 
üzere bir Alman askeri heyeti getirildi. Liman von 
Sanders başkanlığında gelen 42 Alman subayından 
oluşan bu heyetin sayısı giderek artacaktı. Ne var ki 
tüm bu çabalar meyvesini vermeden başlayan genel 
savaş orduyu hazırlıksız yakalayacaktı.

Balkan Savaşı devletin içinde bulunduğu zaafiyeti 
bütün gerçekliği ile açığa çıkarmıştı ve Avrupa bü-
yük devletleri “hasta adam”ın aniden ölüvermesi ha-
linde izleyecekleri yolu belirlemek üzere aralarında 
bir mutabakata varmışlardı. 1913-14’te varılan bu 
matbakatta her devlet kendi menfaat ve nüfuz böl-
gelerini işaretlemiş, az çok aralarında anlaşmışlardı. 
Hastanın bir anda ölüvermesi veya diledikleri anda 
işini bitirmeleri halinde işgal edecekleri bölgeler be-
lirlenmişti. Osmanlı’nın çok yaşamayacağı kanaati 
yaygındı, hatta dost kabul edilen Almanya dışişleri 
bakanı bile 1914 yılı başında en iyi şartlar altında 

Osmanlı Devleti’ne ancak 20 yıllık bir ömür biç-
mişti1. Bu durumu Osmanlı Hükümeti de çeşitli 
kaynaklardan haber almaktaydı. Ancak bir şey yok-
muş gibi davranıyordu. 

Birinci Dünya Savaşı’na girişimize gerekçe olarak 
gösterilen parçalanma meselesi zaten önceden bü-
yük devletlerce karara bağlanmıştı. Harbe girişimiz 
bunu değiştirmedi. Değişen şey artık parçalanma 
haritasından Almanya’nın çıkarılmış olmasıydı. Ni-
tekim 1913-14 bölüşmesinin revize edilmiş hali olan 
1916’daki Sykes-Picot anlaşması bunu teyit eder.

Osmanlı Devleti üzerinde yapılan pazarlıkların ve 
paylaşımların tartışıldığı bir anda ortaya Rusya’nın 
dayattığı doğudaki vilayetlerde yapılacak “Erme-
ni Islahatı” meselesi çıktı. Rusya doğudaki yedi 
vilayette Ermeniler lehine yeni bir yapılanmanın 
gerekliliğini aba altından sopa göstererek Osmanlı 
Devleti’ne kabul ettirdi.

8 Şubat 1914’te Rusya ile yapılan Yeniköy Antlaş-
ması ile Ermenilere olağanüstü haklar tanındı ve 
doğudaki yedi vilayet iki bölgeye ayrılarak her bölge 
için Avrupalı bir müfettişin görevlendirilmesi gibi 
ağır şartlar kabul edilmek zorunda kalındı.

Doğu vilayetlerinde görevlendirilen genel müfettiş-
ler, 25 Mayıs’ta kontratları imzalandı. Bu müfettiş-
ler fevkalade yetkilerle donatılacaktı, valiler ve askeri 
birlik komutanları emrinde olacaktı. Bu müfettişler 
yalnızca Sadrazam’a karşı sorumluydular.

Bu iki müfettişten birisi Norveçli Yarbay Hoff ’tu 
ve görev bölgesi Van, Bitlis, Mamuretülaziz, Diyar-
bakır vilayetlerinden oluşuyordu. Bu zat 31 Mayıs 
1914’te görevine başladı ve Van’a gitti. Savaş başla-
yınca ülkesine döndü.

Diğeri Hollandalı Westenek’ti ve görev bölgesi; 
Trabzon, Sivas, Erzurum vilayetleriydi. Göreve 
hiç başlayamadı. Zira Osmanlı Devleti savaşa fii-
len katılmayı müteakip 31 Aralık 1914’te Yeniköy 
Antlaşması’nı feshetti ve genel müfettişlerin görevi-
ne son verdi.

Doğu Rumeli ve Makedonya ıslahatları sonucun-
da Rumeli’nin nasıl elden çıkarıldığını kısa bir süre 
önce bizzat yaşamış olan Osmanlı devlet adamları 
için “Ermeni Islahatı” doğudaki yedi vilayetinin 
kaybedilmesinin başlangıcı olarak algılanmıştı. Hiç-
bir yerde nüfusları %15-20’yi aşmayan Ermenilere 
yönetimde yarı yarıya söz hakkı verilmişti. Doğuda-
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ki vilayetler tehlikedeydi ama Rusya’nın savaş açma 
tehdidi sebebiyle bu ıslahat ve yedi vilayetin iki ya-
bancının yönetimine terk edilmesi kabullenilmişti.

Trabzon’dan Diyarbakır’a kadar doğu vilayetlerinde 
oluşan bu yeni durum bölgenin geleceğini son dere-
ce tehlikeli bir hale sokmuştu. Rusya’nın garantörlü-
ğü altındaki ıslahat uygulamaya konulduktan sonra 
Ermeniler tarafından çıkarılacak karışıklıklarda Er-
menileri himaye etmek adına Rusya’nın bu bölgede 
bir Ermenistan devleti kurması veya direkt olarak 
işgal etmesine bahane teşkil edebilirdi. Şüphesiz 
bu tehlikeli durum iktidardaki İttihat ve Terakki 
Hükümeti’nin Dünya Savaşı’na girişinde psikolojik 
ve siyasi açıdan etken olmuştur.

Osmanlı Devletinin İttifak Arayışları
Osmanlı Devleti’nin idaresi 1913’ten itibaren İt-
tihat ve Terakki Fırkası’nın eline geçmişti. Balkan 
Savaşı neticesinde Rumeli vilayetleri kaybedilmiş, 
devlet siyasi, ekonomik ve askeri yönden son derece 
zayıf bir hale gelmişti. Bir taraftan orduda yeniden 
yapılandırma çareleri aranırken diğer taraftan varlı-
ğının tehdit altında olması sebebiyle sırtını dayaya-
cağı bir güce ihtiyaç duyularak ittifak arayışları içine 
girilmişti. 

Osmanlı hükümeti, devletin varlığını garantiye ala-
cak bir korumaya lüzum hissederek, bloklar içinde 
kendine bir dayanak aradı. Ancak Almanya dâhil 
büyük devletlerin Osmanlı toprakları üzerindeki 
emelleri bir yana, onu bir kuvvet olarak görme-
mekteydiler ve bu sebeple ittifak açısından bir yük 
olarak gördükleri Osmanlı Devleti ile ittifaka yanaş-
mamaktaydılar. Buna rağmen ittifak için teşebbüste 
bulunmaktan geri durulmadı.

İttifak için İngiltere’ye 1911 ve 1913’te iki kez tek-
lifte bulunuldu, ancak her ikisi de Rusya ve Fran-
sa bahane edilerek reddedildi2. Ardından Temmuz 
1914’te Fransa ile hem borç almak hem de korunma 
gayesiyle ittifak arayışına girildi. Cemal Paşa vasıta-
sıyla yapılan bu teşebbüs de sonuç vermedi. İttifak 
arayan hükümet, en çok korkulan devlete yani teh-
didin bizzat kendisine bile müracaat ederek bir sal-
dırmazlık anlaşması yapmak istedi. Bu amaçla Ma-
yıs 1914’te Dahiliye Nazırı Talat Bey, Rus dışişleri 
bakanına teklifte bulundu ancak bu teklif ciddiye 
alınmadı3.

İçinde bulunduğu tehlikeli durum ve yalnızlık do-
layısıyla her çareye başvuran her kapıyı çalan Os-
manlı hükümeti bir çeşit ittifak dilenciliğine çık-
mıştı. O kadar ki Balkan Savaşı’nda mağlup olduğu 
ve Rumeli’yi terkettiği Yunanistan ve Bulgaristan’la 
bile itifak arayışlarında bulundu.

İşte bu başarısız ittifak girişimleri esnasında Tem-
muz 1914’te Avusturya Devleti, Sırbistan ile savaşın 
eşiğinde iken Almanya’ya Osmanlı Devleti’ni yanla-
rına alma teklifi yapmıştı. Ancak Alman Hükümeti 
Osmanlı ile ittifaka sıcak bakmıyordu. Maddi ve 
askeri yetersizlikleri yüzünden yük olacağına ina-
nıyordu. İstanbul’da bulunan Alman askeri heyeti 
başkanı Liman Paşa ve Alman büyükelçisi Wangen-
heim da bu fikirde idi ve aksi görüş bildirmişlerdi. 
18 Temmuz 1914’te Almanya’ya gönderdiği raporda 
Wangenheim; “Osmanlı Devleti ile bir ittifaka karşı 
olduğunu, böyle bir ittifakın Almanya ve müttefikleri-
ne faydadan çok yük getireceğini”4 söylemekteydi.

Avusturya ile Almanya arasında Osmanlı Devleti’ni 
müttefik olarak yanlarına almak fikri tartışıldı-
ğı bir sırada 22 Temmuz 1914’te Enver Paşa’dan 
Almanya’ya bir ittifak teklifi yapıldı. Alman hü-
kümetinin ve İstanbul’daki temsilcilerin menfi 
görüşüne rağmen Alman İmparatoru II. Wilhelm 
pragmatik düşünce ile aksi halde İtilaf devletlerinin 
kucağına düşebilecek Osmanlı Devleti’yle ittifak ya-
pılmasını emretti.5

Alman imparatorunun kararı uyarınca Wangenhe-
im ittifak teklifini Osmanlı hükümetine iletti ve 
Sadrazam Said Halim Paşa ile ittifak görüşmelerine 
başlandı. 28 Temmuz 1914’te Almanya’dan ilk ant-
laşma taslağı geldi. Osmanlı Devleti bu taslağın süre 
ile ilgili olan maddesine itirazda bulundu. Geri ka-
lan maddeler kabul edildi.

Antlaşmanın imzalanması için Almanya adına İstan-
bul büyükelçisi Wangenheim, Osmanlı adına Sad-
razam Said Halim Paşa yetkilendirilmişti. Osmanlı 
Padişahı Sultan Reşad’ın sadrazamı yetkilendirdiği 
31 Temmuz 1914 tarihli belgede “Rusya Devleti’nin 
muhtemel saldırısına karşı Almanya Devleti ile savun-
maya dayalı bir ittifak akdine Sadrazam ve Hariciye 
Nazırı Sait Halim Paşa yetkilidir”6 yazılıydı. Yetki 
belgesinin içeriği ile antlaşma maddeleri arasında 
büyük fark vardır. Padişah “Rusya’nın saldırısına 
karşı” kaydıyla yetki vermişti. Ancak antlaşmanın 
buna dair maddesi “Rusya savaşa katılır ve Almanya 
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sırada Almanya’nın savaşa girdiğinden haberleri ol-
madığını söylerlerse de bu inandırıcı değildir. Cavit 
ve Halil Beyler Wangenheim’i suçlayarak Rusya’ya 
harp ilanını kendilerinden gizlediğini iddia ederler.8

3- Savaş durumunda Alman Askeri Heyeti 
Türkiye’nin emrine verilecektir. Askeri heyet 
ordunun sevk ve idaresinde söz sahibi olacaktır.

Burada kastedilen kara ordularının Liman von San-
ders ve donanmanın Amiral Souchon idaresinde ol-
masıdır. Nitekim donanma komutanı Souchon’un 
bir oldu-bitti ile hazırladığı 29-30 Ekim 1914’te Rus 
limanlarına yapılan Karadeniz Baskını hadisesi, bu 
anlaşma maddesinin nasıl Osmanlı’yı savaşa sürük-
lediğini göstermektedir.

4- Almanya, Rus tehdit ve saldırılarına karşı 
Osmanlı topraklarını korumayı taahhüt eder.

Bu güvence sözde kalmıştır. Zira Almanya ile sınırı 
olmayan Osmanlı’nın 1916’ya kadar irtibatı kesikti. 
Zaten kendisi Rusya ile daha başta savaşa girmişti.

5- Antlaşma 31 Aralık 1918’e kadar yürürlükte 
kalacaktır.

Almanya ile 28 Temmuz’da hazırlanan antlaşma tas-
lağında olup da 2 Ağustos’taki antlaşma metninde 
değiştirilen tek madde budur. İlk taslakta Almanya 
bu antlaşmanın Avusturya-Sırbistan anlaşmazlığı 
boyunca muteber olacağını, eğer bu ihtilaf yüzün-
den Almanya ile Rusya arasında savaş çıkmazsa 
antlaşma kendiliğinden fesh olunacaktı. Bu son 
madde Almanya’nın Osmanlı’yı savaş müddetinde 
kullanıp sonra silkip atmayı düşündüğünün deliliy-
di. Bu madde Osmanlı hakkında Almanya’nın ger-
çek niyetini ortaya koyması bakımından son derece 
önemliydi. 

6- Antlaşma bitiş tarihinden altı ay öncesine 
kadar taraflardan biri tarafından iptal edilmezse, 
beş yıllık yeni bir dönem yürürlükte kalacaktır.

7- Bu antlaşma metni Osmanlı sultanı ve 
Almanya İmparatoru tarafından imza ve tasdik 
edilip bir ay içinde karşılıklı teati edilecektir.

8- Bu antlaşma gizli kalacak ve ancak iki tarafın 
muvafakati ile ilan olunabilecektir.

Daha imzalandığı andan itibaren devleti ağır yü-
kümlülük altına sokan bu antlaşma, Türk yetkilile-
rinin dünyanın içinde bulunduğu mevcut durumu 
anlayamamış olduklarını gösterir. Antlaşmanın za-
manlamasına bakıldığında bunun ancak Almanya 

da savaşa sürüklenirse Türkiye de savaşa girecektir” 
şeklindedir. Bu durum padişahın antlaşmanın içeri-
ği ve amacı hakkında tam olarak bilgilendirilmedi-
ğini göstermektedir.

Osmanlı hükümeti bu ittifak görüşmelerini çok gizli 
tuttu. Bu görüşmelerden imza gününe kadar yalnız-
ca Sadrazam Sait Halim Paşa, Harbiye Nazırı Enver 
Paşa, Dahiliye Nazırı Talat Bey ve Meclis Başkanı 
Halil Bey’in bilgisi vardı. İmza aşamasında Bahri-
ye Nazırı Cemal Paşa, Maliye Nazırı Cavit Bey ve 
Şeyhülislam Hayri Efendi haberdar edildi. Kabine-
deki diğer üyelerin antlaşmadan haberi yoktu. Daha 
da vahimi Almanya ile bir ittifak yapıldığından 
Osmanlı Devleti’nin Berlin büyükelçisi Mahmut 
Muhtar Paşa’nın haberi olmamasıydı7. Almanya’nın 
İstanbul büyükelçisi antlaşmaya taraf olarak imza 
atarken Berlin’deki Türk büyükelçisinin bundan ha-
beri bile olmaması devletin yönetimindeki ciddiyet-
sizliğin bir örneğiydi.

2 Ağustos 1914 Osmanlı-Alman  
İttifak Antlaşması
Osmanlı Devleti ile Almanya arasında 25 Temmuz 
1914’te başlayan ittifak görüşmeleri 28 Temmuz’da 
neticelendi ve 2 Ağustos 1914’te antlaşma imzalan-
dı. Sadrazam Sait Halim Paşa ve Almanya’nın İstan-
bul Büyükelçisi Wangenheim tarafından imzalandı. 

Avrupa’da savaşın başladığı bir zamanda yapılan se-
kiz maddelik bu antlaşma, zamanlaması ve içeriği 
açısından üzerinde durulması gereken bir metindir:

1- Almanya ve Osmanlı Devleti Avusturya-
Sırbistan arasındaki çatışmada tarafsız olacaktır.

Avusturya ile Sırbistan arasında savaş başlamadan 
önce antlaşmaya konulmuş olan bu maddenin, iki 
ülke savaşa tutuştuktan sonra hiç değiştirilmeden 
2 Ağustos’ta imzalandığını göstermektedir. Zira 
Almanya bu savaşta tarafsız kalmamış 1 Ağustos’ta 
Sırbistan’ı destekleyen Rusya’ya harp ilan etmişti. 

2- Rusya savaşa katılır ve Almanya da savaşa 
sürüklenirse Türkiye de savaşa girecektir.

Antlaşmanın en anlaşılmaz maddesi budur. Çünkü 
2 Ağustos’ta imzalanan antlaşmadan bir gün önce 1 
Ağustos’ta Almanya zaten Rusya’ya harp ilan etmişti 
ve dolayısıyla Osmanlı Devleti bu madde hükmün-
ce savaşa dahil oluyordu. Her ne kadar Osmanlı 
devlet adamları sonradan, antlaşma imzalandığı 
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menfaatine Osmanlı’nın zararına bile bile imzalan-
mış bir ittifak olduğu aşikardır.

Avrupa’da Savaşın Başlaması
Avrupa’da keskin bir hal alan kutuplaşmanın, enin-
de sonunda bir sıcak çatışmaya sebep olacağında 
herkes hemfikirdi. Hatta 1914’ten önce Afrika’daki 
sömürge rekabeti ve Almanya’nın, Fas üzerindeki 
Fransa nüfuzunu kırmaya yönelik hareketiyle ortaya 
çıkan Agadir Krizi 1911’de iki tarafı savaşın eşiğine 
getirmişti. 

İki kutba ayrılmış Avrupa devletleri arasında bekle-
nen hesaplaşmanın fitili 28 Haziran 1914’te Avus-
turya veliahdının suikaste uğrayarak Saraybosna’da 
bir Sırp genci tarafından öldürülmesiyle ateşlendi. 
Avusturya-Sırbistan arasında siyasi bir krize sebep 
olan bu suikast neticesinde, Almanya’nın destekle-
diği Avusturya’nın kabul edilemez şartlar içeren ülti-
matomuna, Rusya’nın desteğini alan Sırbistan’ın red 
cevabı vermesi üzerine 28 Temmuz 1914’te iki ülke 
arasında savaş başladı. 

Avusturya’nın Sırbistan’a savaş ilan etmesi üzeri-
ne Rusya Sırbistan lehine hareket etmek üzere 31 
Temmuz’da seferberlik ilan etti. Almanya Rusya’ya 
seferberliğini geri alması yönünde bir ültimatom 
verdi, Rusya’nın menfi cevabı üzerine 1 Ağustos ak-
şamı Almanya Rusya’ya savaş ilan etti.

Bundan sonra olaylar zincirleme bir şekilde devam 
etti. Rusya’nın müttefiki Fransa devreye girince Al-
manya 3 Ağustos’ta Fransa’ya, İngiltere’nin bu duru-
ma itiraz ederek ültimatom vermesi üzerine 4 ve 5 
Ağustos’ta İngiltere ile Almanya karşılıklı savaş ilan 
edince Avrupa’da beklenen büyük savaş başladı ve 
kısa zamandan bütün dünyayı etkileyen bir felakete 
dönüştü.

Avrupa’da Başlayan Savaş ve Osmanlı 
Devleti’nin Çıkar Yol Arayışları
Almanya ile yapılan antlaşma gizli idi; ancak Os-
manlı Hükümeti adına imzayı atanlar bu gizliliği 
iyice abartarak kendi kabine üyelerinden bile gizli 
tutmuşlardı. Antlaşmadan Sadrazam Sait Halim 
Paşa ile Dahiliye Nazırı Talat Bey, Harbiye Nazırı 
Enver Paşa, Bahriye Nazırı Cemal Paşa, Meclis Baş-
kanı Halil Bey haberdardı. Maliye Nazırı Cavit Bey, 
Şeyhülislam Hayri Efendi, Adliye Nazırı İbrahim 
Bey, Maarif Nazırı Şükrü Bey sonradan haberdar 

edildi. Meclistekiler ve kabinenin diğer üyeleri bu 
sırrı bilmeyecekti. Sadrazam Sait Halim Paşa, ka-
binesindeki nazırlar içinde bu teşebbüsün büyük-
lüğünden ürkerek bu mühim devlet sırrının vak-
tinden evvel etrafa duyurulmasına yol açabilecek, 
gösterilere sebebiyet verecek kimseler bulunduğunu 
düşündüğünden hepsini haberdar etmek istememiş-
ti9. Daha en başından kabine üyeleri arasında ayırım 
başlamış ve önemli kararlar hep bu “güvenilir” üye-
lerle alınmıştı.

2 Ağustos’ta savaşta tarafsızlık ve seferberlik ilan 
edildi. Aynı gün hükümet padişahın iradesiyle Mec-
lisi de kapatır. Sansür uygulaması kararı alınır. Ar-
tık savaşa dair bütün kararlar Bakanlar Kurulu’nda, 
ama hepsinin onayı ile değil birkaç bakanın bilgisi 
dahilinde alınmaya başlandı.

Bu sırada İngiltere’nin, İngiliz tersanelerinde inşa 
edilmekte olan ve birisi teslim aşamasına gelen iki 
gemiye el koyması, İtilaf devletlerine karşı kamu-
oyunda öfkenin büyümesine ve İstanbul’a gelecek 
Alman gemilerinin devletin başına açacağı sorunları 
gözardı edip alkışlanmasına sebebiyet vermişti.

Osmanlı Devleti Balkan Savaşı’nda denizlerde uğra-
dığı yetersizlik yüzünden İngiltere’ye Reşadiye isimli 
bir gemi sipariş vermişti. Sonradan Brezilya adına 
inşasına başlanılan bir gemi de satın alınarak Sultan 
Osman adıyla inşasına devam edildi. Ayrıca Şili için 
yapılan iki torpidobot da satın alınmıştı. Bu gemile-
rin ücreti bütün ülke sathında açılan kampanyalarla 
halkın bağışlarıyla tamamlanmıştı. 

Gemilerden Sultan Osman’ın Temmuz sonun-
da bitmesi bekleniyordu. Temmuz ayın sonunda 
Rauf Bey ve 500 kişilik mürettebat gemiyi teslim 
almak üzere İngiltere’ye gitmişti. Ancak Avrupa’da 
Almanya’nın Rusya’ya savaş ilan ettiği 1 Ağustos 
günü İngilizler son taksiti ödenerek tam da gemilere 
Türk bayrağı çekilecekken Sultan Osman ve Reşa-
diye gemilerine el koymaları Türkiye’de büyük bir 
infial uyandırmıştı.

Osmanlı Devleti’ni savaşa sürükleyen olaylar zinci-
rinin ilk halkası, Akdeniz’de bulunan iki Alman ge-
misinin İstanbul’a gelmesi ile başlar, devletin içinde 
bulunduğu malî sıkıntı ile gelişir ve nihayet Alman 
gemileriyle gelen Amiral Souchon’un Karadeniz 
baskını ile tamamlanır.

Akdeniz’de bulunan Goeben ve Breslau gemileri 
Almanya’dan aldıkları emir gereği 4 Ağustos’ta ro-
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talarını İstanbul’a çevirdiler. İngiliz donanmasının 
takibinde olarak 10 Ağustos 1914’te Çanakkale 
Boğazı önüne geldiler ve daha evvel 8 Ağustos tari-
hinde Enver Paşa tarafından Çanakkale Müstahkem 
Mevkii’ne gönderilen emir gereği içeri alındılar10.

11 Ağustos’ta İstanbul’a gelen savaş gemileri taraf-
sızlık kurallarına göre ya Boğaz haricine çıkarılma-
lıydı ya da silahlarından tecrit edilmeliydi. Her ikisi 
de yapılmadı. İtilaf devletlerinin protestosu üzerine 
bu iki geminin Almanya’dan satın alındığı bildirildi. 
Osmanlı hükümeti, İngiltere’ye ısmarlanmış olup 
parası ödenen Sultan Osman ve Reşadiye zırhlıları-
na İngiliz hükümetinin savaşı bahane ederek el koy-
masını gündeme getirerek bu geminin yerine Alman 
gemilerinin alındığını bildirmekle, el konan gemile-
rin acısını unutmadığını da göstermiş oluyordu.

Sonuçta bu iki gemi Yavuz ve Midilli isimleriyle, 
ancak Alman komutan ve personeliyle Osmanlı 
donanmasına katılarak modern Truva atı rolü oyna-
yacak ve Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesinde en 
büyük etkenlerden birisi olacaktır.

Osmanlı Hükümeti Avrupa’da başlayan savaşta 
tutacakları yolu ve izleyecekleri siyaseti belirleme 
noktasında tereddütlüydü. Ortada Almanya ile ya-
pılan bir ittifak antlaşması vardı ve müttefik olduk-
ları Almanya savaşa girilmesi hususunda Osmanlı 
Devleti’ne baskı yapmaya başlamıştı bile. Alman 
Başkomutanlığı Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
von Moltke’nin Enver’e gönderdiği, Türk mütte-
fikinin yapacağı vazifeler hakkındaki 10 Ağustos 
1914 tarihli yazısında, mümkün olduğu kadar çok 
Rus ve İngiliz kuvvetinin bağlanması ve sıkı bir faa-
liyetle İslam ihtilalinin sağlanması açıkça istenmişti. 
Bu maksatların sağlanması için Kafkasya’ya karşı bir 
hareketle birlikte özellikle Mısır’a karşı bir teşebbüse 
girişilmesi arzu olunuyordu.11

Savaşa dair izlenecek yolu kararlaştırmak üzere 10 
Ağustos’ta Sadrazam ve kabinedeki üyelerden yalnız 
altı nazırın katılmasıyla bir toplantı yapılır. Bu top-
lantıda alınan kararlar Talat Paşa el yazısıyla kaleme 
almıştır:

1- Tutulacak yol savaşın alacağı seyre göre 
vakit kazanmaktan ibaret olacak, aceleci 
davranılmayacak ve bu durum Almanlara 
hissettirilmeyecektir.

2- Alman sefiri Wangenheim ve Liman von 
Sanders siyasi ve askeri işlere karıştırılmayacaktır.

3- Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan’la 
müzakere kapısı aralanacak ve bundan 
bir netice alınıncaya kadar fiili harekette 
bulunulmayacaktır.

4- Tarafsızlık konusunda güven vermek üzere 
İtilaf devletleriyle görüşülecektir.

5- Askerin ve halkın ihtiyaçlarının temini için 
Harbiye, Dahiliye ve Maliye nazırlarından oluşan 
bir komisyon kurulacaktır.12

Bu toplantıda alınan kararlardan anlaşılan, Osmanlı 
Hükümeti Almanya ile yapılmış antlaşmaya rağmen 
tarafsızlığını korumayı, zaman kazanmayı planla-
mıştı. Ancak mevcut duruma ve siyasi konjenktü-
re göre son derece isabetli olan bu kararlara riayet 
edilmeyecek ve 3. maddedeki devletlerle görüşmeler 
kesin bir neticeye varmadan savaşa girilecektir. Bu 
durum bazı nazırların samimiyetsizlik içinde ol-
duklarını göstermektedir. Nitekim Enver Paşa bir 
taraftan bu kararlara imza atarken diğer taraftan 
Genelkurmay’daki Alman subaylarla Odesa’ya asker 
çıkarmak, Süveyş Kanalı’na sefer düzenlemek gibi 
savaş planları yapmaktaydı.13

Savaşa dair bütün kararlar Meclis kapatıldığı için 
kabinede alınıyordu. Ancak bu kararlar kabinenin 
Sadrazam ve Meclis Başkanı Halil ile Enver, Talat, 
Cemal ve Cavit’ten oluşan dört nazırın oluşturduğu 
daraltılmış kabinede alınmaktaydı. İçlerinde farklı 
din ve millete mensup olanlar yüzünden (Ticaret ve 
Ziraat Nazırı Hıristiyan Arap Süleyman el-Bustani 
ve Posta ve Telgraf Nazırı Ermeni Oskan Efendi) sır 
saklayamayacakları gerekçesiyle bütün nazırlar olup 
bitenden haberdar edilmiyordu. Anlaşılan o ki dev-
letin geleceğine yönelik kararlar “mutemet” ve “mu-
teber” nazırlarla alınıyordu.

10 Ağustos’ta alınan karar gereği Balkanlarda bir 
güvenlik şemsiyesi oluşturmak adına Bulgaristan, 
Yunanistan ve Romanya ile görüşmeler yapılması ve 
bu devletlerin durumları netleşmeden savaşa girme 
noktasında bir harekette bulunulmaması 14 Ağus-
tos tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında kararlaştı-
rıldı.14 Bu kararlar gereği Talat ve Halil Beyler Sofya 
ve Bükreş’te temaslarda bulunduysa da hiç birinden 
işe yarar netice alınamadı.

Bu arada İstanbul’daki İtilaf Devletleri sefirleriyle 
görüşmeler sürüyordu. Enver Paşa 5 Ağustos’ta Rus 
elçisiyle bir ittifak görüşmesi yaptı. Bundan amaç 



15Havâdis; 1914-1915

Almanya ile olan ittifakın açığa çıkmaması için Rus-
ları oyalamaktan başka bir şey değildi.

17 Ağustos’ta İtilaf devletlerinin henüz İstanbul’da 
bulunan sefirleri sadrazamla görüşerek savaş boyun-
ca tarafsız kalınması halinde savaştan sonra toprak 
bütünlüğünün garanti edileceği teklifini getirmiş-
lerdi. Bu teklifin kabulü için Osmanlı hükümeti iki 
şart ileri sürmüştü. Birincisi teklifin yazılı olarak ve-
rilmesi, ikincisi garantinin üç devlet tarafından or-
taklaşa değil tek tek verilmesi idi. İtilaf devletleri bu 
iki şartı yerine getirmediler.

8 Eylül’de kapitülasyonların kaldırılmasına dair ira-
de yayınlanır. Bu karara İtilaf devletleri elçileri tepki 
gösterse de sükunetle karşıladılar. Tepkinin en serti 
Almanya sefirinden gelmişti. Oysa savaşın başında 
Osmanlı hükümetine kapitülasyonların kaldırılma-
sında yardımcı olacakları sözünü vermişlerdi. 

Marne Muharebesi Sonrası  
Değişen Dengeler
Başta Enver Paşa olmak üzere kabinedeki savaş 
yanlısı grup Almanya’nın savaşı kazanacağına ina-
nıyorlar ve savaşa katılmakla hem devletin hem de 
kendilerinin yükseleceğini sanıyorlardı. Almanla-
rın 6 haftada Paris’i alacağı savaşın 6 ayda biteceği 
zannediliyordu.

Almanya 20 yıldır bu savaşa hazırlık yapmaktaydı. 
Batıda Fransa doğuda Rusya ile yapacağı savaşta 
izleyeceği harp taktiğini 1905 yılında genelkur-
may başkanı olan Schliffen planlamıştı. Bu plan 
seneler içinde çok az değişikliğe uğrayarak 1914’e 
kadar gelmişti. İşin enteresan tarafı bu plandan 
Fransa’nın haberi olması ve planın işlerine geldiğine 
inanmalarıydı. Schliffen Planının temel ilkesi savaş 
başlar başlamaz ordularının %80’i ile bir hamlede 
Fransa’nın işini bitirip sonra doğuya Rusya üzerine 
yüklenmekti. Fransa’nın altı hafta içinde kesin mağ-
lubiyete uğrayacağı varsayılıyordu. 

Süre önemliydi zira insan kaynağı ve her türlü sa-
vaş imkanı bakımından İngiltere, Fransa ve Rusya 
tarafı, Almanya-Avusturya tarafından ölçüsüz ola-
rak daha büyük kaynaklara sahipti. Bu yüzden bu 
son iki devlet savaşı uzatmadan çabucak kazanmak, 
kısacası Rusya savaşa tam hazırlanamadan Fransa’yı 
ezmek zorunda idiler.

Gerçekten de savaşın başında Fransa, Alman ilerle-
mesinden ürküp 2 Eylül’de Paris’i tahliye ederek hü-
kümet ve resmi dairelerini Bordo şehrine taşımıştı. 5 
Eylül’de Alman orduları Paris’e 60 km yaklaşmıştı. 6 
Eylül’de başlayan Marne Muharebesi harbin kaderi 
için dönüm noktası olmuştur. Bir hafta devam eden 
muharebelerde Alman orduları mağlup olarak geri 
çekilmek zorunda kaldı. Artık Almanların Fransız-
ları altı haftada ezmek planı suya düşmüştü. Bütün 
cephede yıpratıcı siper harpleri dönemine geçilmişti.

Marne’da yenilen Almanlar Eylül ayı ortalarından 
itibaren savaşa girme konusunda baskılarını artırdı-
lar. Almanlar, Osmanlı’yı bir an önce savaşa sokmak 
için dört bir koldan çalışıyorlardı. Savaşa girilmesi 
için askeri ve siyasi idarecilere telkinde bulunuldu-
ğu gibi, savaşa girilmezse Alman subaylarının geri 
çağrılacağı, Goeben’le Breslau’nun Alman mürette-
bat tarafından batırılacağı, Osmanlı’nın kendilerine 
kızgın olan İtilaf devletleriyle başbaşa bırakılacağı 
gibi tehditlere de başvurulmuştu.15

Osmanlı donanma komutanlığına getirilen Souc-
hon Alman gemileri ile Marmara’da tatbikat yapa-
madığını ileri sürerek Karadeniz’e çıkmak istiyordu. 
Bu tehlikeli bir hareketti. Zira Souchon Osmanlı’yı 
savaşa sokmak için Rus donanmasına veya liman-
larına baskın yapabilirdi. Bu yüzden istediği izin 
verilmiyordu. Ancak Enver Paşa’ya baskı yaparak 
21 Eylül’de iki Alman gemisiyle Karadeniz’e çıktı. 
Neyse ki sadrazam ve bahriye nazırının devreye gir-
mesiyle geri dönmek zorunda kaldı.

Devletin mali durumu sıkıntıdaydı. Seferberlik ha-
zırlıkları için gereken paranın ancak üçte biri bütçe-
den ayrılabiliyordu. 800 bin kişilik bir orduyu sefer-
ber halde tutmak için para yoktu. Maaşlar ise ancak 
üç ayda bir yarım olarak ödenebiliyordu. Borç para 
bulmadan seferberliği devam ettirmek mümkün 
değildi. Savaş başladığında Moratoryum ilan edile-
rek borçlar ertelenmişti. Seferberlik ilan edildiğinde 
gayr-i müslimlerin bedel-i nakdi ödeyerek askerlik-
ten muaf tutulmaları kararı çıkarılarak gelir kaynağı 
oluşturulmaya çalışıldı. Ancak sıcak para elzemdi. 
Mütarekeden sonra Cemal Paşa’ya harbe niçin giril-
diği sorulduğunda ironik bir cevap vermişti: “Maaş 
ödemek için!”16!

Para gerekiyordu ve bunun yolu borç almaktan ge-
çiyordu. Avrupa piyasalarından borç alınamayınca 
Almanya devreye girdi. 20 Ekim’de Almanya harbe 
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girilmesi şartı ile 5 milyon lira borç vermeyi kabul 
etti. Paranın 1 milyonluk bölümü savaşa girildiğin-
de geri kalanı 400 bin liralık aylık taksitlerle savaş 
süresince verilecekti. Almanlardan alınan para karşı-
lığında savaşa girilecekti. 

Savaşta Osmanlı ordusunun izleyeceği savaş planı 
tam da borç para meselesi hallolduğunda 20 Ekim 
1914’te Genelkurmay karargahında Enver ve Bron-
sart arasında kararlaştırılmıştı. Buna göre:

1- Osmanlı filosu harp ilan edilmeden 
Karadeniz’deki Rus filosuna baskın verip deniz 
üstünlüğünü kazanacak.

2- Harp ilanından sonra padişah cihad ilan 
edecek.

3- Kafkas hududunda Rusları oyalayacak harekat 
yapılacak.

4- Süveyş Kanalı’na harekat tertip edilip 
Mısır’daki İngiliz ordusu tehdit edilecek.

5- Denizden Rusya’nın Odesa sahillerine 3-4 
kolorduluk bir kuvvet çıkarılacak. (Deniz 
üstünlüğünün sağlanması ve Bulgaristan’ın 
tarafsızlığı şartıyla).17

Almanların istediği olmuştu. Alınan kararlar bir gün 
sonra Berlin’e de bildirildi. Artık doludizgin savaşa 
gidilmekteydi. Bütün iş fitili ateşlemeye kalmıştı ve 
çok geçmeden o da olacaktı.

Karadeniz Baskını:  
Bir Savaş Kundakçılığı
Osmanlı Hükümeti savaşın arifesinde iki farklı gö-
rüşün etkisindeydi. Almanya ile ittifak yapıldıktan 
sonra harbe hemen katılmak isteyen grupla (Enver 
Paşa ile Talat ve Halil Beyler, sonradan Cemal Paşa), 
harbin alacağı şekil iyice belli olmadan harbe gir-
mekten sakınılmasını benimseyen grup (Sadrazam 
Said Halim Paşa, Cavid Bey, Süleyman El-Bustani) 
arasında görüş ayrılığı vardı. 

İkinci gruptakiler hiç olmazsa 6 ay daha beklenip 
savaşın alacağı seyre göre hareket edilmesini istiyor-
lardı. Bu amaçla hükümet altı ay daha savaşa girme-
mek hususunda Almanları ikna etmek için Berlin’e 
bir heyet göndermeye karar vermişti. Ancak Enver 
Paşa, harbin uzamayacağına, altı haftada bitmemiş 
olsa bile altı ayda biteceğine ve Almanların muzaffer 
olacağına kesin bir şekilde inanmıştı18. Enver Paşa 
ilkbahara kadar bitecek olan savaşta galipler safında 

barış masasında olmak adına Almanların safında sa-
vaşa girmek üzere anlaşmıştı bile. 

25 Ekim günü Enver Paşa, donanma komutanı 
Souchon’a yazılı bir emir verir: 

“Bütün filo Karadeniz’de tatbikat yapmalıdır. 
Durumu müsait gördüğünüzde Rus filosuna 
hücum ediniz. Çatışma başlamadan önce size 
verdiği gizli emri açınız”.19 

Gizli emir şuydu: “Türk filosu Karadeniz’de üstünlü-
ğü zorla elde etmelidir. Rus filosunu arayınız ve harp 
ilan etmeden bulduğunuz yerde hücum ediniz”.

Bu emirden Bahriye Nazırı olarak Cemal Paşa da 
haberdardı ve Türk gemilerinin komutanlarına o da 
bir emir vermişti:

“Donanma’nın Karadeniz’de yapacağı tatbikatta 
donanma komutanı Amiral Souchon tarafından 
verilecek emirlere benim emrimmiş gibi itaat 
ederek yerine getirmenizi tavsiye ederim”.20

Donanma tatbikat bahanesiyle 27 Ekim’de 
Karadeniz’e çıktı. 29 Ekim’de Rusya’nın Sivastopol, 
Novorosisk, Odesa limanlarına baskın yapıldı. 

Bu baskında birkaç önemsiz gemi batırılıp mühim-
mat ve petrol depoları tahrip edilmekten başka bir 
netice elde edilemedi. 

Ancak gerçekte istenilen en önemli netice elde edil-
di. Baskınla Osmanlı Devleti savaşın içine atıldı. 
Diğer taraftan harp ilan etmeksizin baskın yaparak 
savaşı başlatan taraf olarak bütün dünyaya saldırgan 
durumda görünmüştü. İstanbul’daki Rus istihbara-
tının Osmanlı donanmasının Rus limanlarına karşı 
yapacağı bu harekatı Avusturya elçiliğinin Viyana 
ile yaptığı muhaberelerden ele geçirmiş olduğu21 
ancak bunu engellemek adına bir şey yapmamış 
olması da bu hareketin Rusya’nın işine geldiğini 
göstermektedir.

Zamanlaması ve icra edilme tarzı her bakımdan ka-
bul edilemez olan bu baskın hareketinin üç bakan 
tarafından (Enver, Talat ve Cemal) yapılması üze-
rine aldatıldığına inanan Sadrazam Sait Halim Paşa 
istifa etmek istediyse de ısrar ve baskıyla vazgeçirildi. 

Maliye Nazırı Cavit Bey ile baştan beri alınan ka-
rarlardan haberdar edilmeyen kabinedeki üç bakan 
Çürüksulu Mahmud Paşa, Süleyman El-Bustani ve 
Oskan Efendi olup bitenden habersiz bırakılmaları 
ve kendilerine gösterilen güvensizlikten dolayı istifa 
ettiler. 
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Yukarıdaki metinden de anlaşılacağı üzere irade-
de Karadeniz Baskını’ndan söz edilmeyip Rusla-
rın Boğaz önüne torpil dökmek istemelerinden 
bahsedilmektedir.

11 Kasım günü harp ilanıyla beraber cihad-ı mu-
kaddes ilan edildi. Hazırlanan Cihad Fetvası, 14 Ka-
sım 1914 sabahı Süleymaniye’deki Şeyhülislamlık 
makamından Fatih Camii’ne büyük bir merasimle 
götürüldü ve caminin avlusunda bekleyen binlerce 
kişiye hitaben Fetva Emini Ali Haydar Efendi tara-
fından okundu. 

Cihad fetvası ardarda beş ayrı fetvadan meydana 
geliyordu ve zamanın Şeyhülislam’ı Ürgüplü Hayri 
Efendi hazırlamıştı. 

İlk fetvada İslam padişahının cihad ilan ettiği, bü-
tün Müslümanların “mallarıyla ve bedenleriyle” bu 
cihada katılmalarının farz olduğu söyleniyordu. 

İkinci fetva İngiltere, Fransa, ve Rusya’daki Müslü-
manları bu üç devlete karşı birleşmeye çağırıyordu. 

Üçüncü fetvada, cihad emrine uymayanların Allah’ın 
gazabına ve musibete uğrayacakları hatırlatılıyordu. 

Dördüncü fetva İngiliz, Fransız ve Rus ordusunda 
bulunan Müslüman askerlerin İslam ordusuna yani 
Osmanlı askerlerine karşı zorlansalar bile savaşma-
larının ve bir başka Müslüman’ı öldürmelerinin ha-
ram olduğunu anlatıyordu. 

Beşinci ve son fetvada ise İngiltere, Fransa, Rus-
ya, Sırbistan ve Karadağ Müslümanlarının İslam 
Hükümeti’ne yardım eden Almanya ve Avusturya’ya 
karşı savaşmalarının Hilafet’in aleyhine olacağı söy-
leniyor, bu işe kalkışan bir Müslüman’ın büyük gü-
nah işlemiş sayılacağı, her türlü fenalığa müstahak 
olacağı ihtar ediliyordu.23 

Bel bağlanan fetvalar hiçbir işe yaramadı ve cihadı 
kimseler ciddiye almadı. İngiliz ve Fransız idaresi al-
tındaki Müslümanların değil silahlı mücadeleye, taş 
atmaya bile dermanları yoktu. Müttefikler karşımıza 
hem kendi birliklerini, hem de sömürgelerinden ge-
tirdikleri her renkten binlerce askeri yığdılar. 

Sonuç
I. Dünya Savaşı’na dair tartışmalar genellikle olay-
lara ve şahıslara ideolojik gözlükle bakmak, zama-
nın şartlarını, algılarını yeterince değerlendirmeden, 
bulunulan zaman ve yerden geçmişi yargılamak yü-

Sadrazamın şahsi girişimi ile hükümetin baskından 
dolayı özürlerini beyan ederek olayın açığa çıkması 
için tahkikat yapılacağını, Osmanlı’nın tarafsızlıkta 
kararlı olduğunu münasebetin kesilmemesini iste-
mesi başta Rusya olmak üzere İtilaf devletleri ta-
rafından kabul edilmedi. 31 Ekim’de Rus elçisi, 1 
Kasım günü İngiltere ve Fransa elçileri İstanbul’dan 
ayrıldı. 

1 Kasım’da Ruslar savaş ilan edip, Kafkas sınırında 
harekete geçti. 3 Kasım’da İngiliz donanması Aka-
be ile Çanakkale boğazı girişindeki Seddülbahir ve 
Kumkale tabyalarını bombardıman etti. İngiltere ve 
Fransa 5 Kasım’da harp ilan etti.

Osmanlı Devleti İtilaf devletlerin harp ilanına mu-
kabil 11 Kasım 1914’te padişahın iradesiyle harp 
ilanında bulundu:

İrade-i Seniyye

29 Ekim günü Osmanlı Donanması’nın 
bir kısmı tarafından Karadeniz’de tatbikat 
yapılırken İstanbul Boğazı önüne torpil dökmek 
vazifesiyle hareket ettiği sonradan anlaşılan Rusya 
donanmasından bir takımı, yapılan tatbikatı 
ihlâl edip düşmanlık göstererek Boğaz’a doğru 
hareket etmeleri üzerine Donanma-yı Hümâyûn 
tarafından karşılık verilmiştir.

Teessüf edilecek bu hâdise hakkında Osmanlı 
Hükûmeti’nce Rusya Devleti’ne müracaatla 
tahkikât yapılması ve olayın çıkış sebeplerinin 
ortaya konması teklif edilerek bu şekilde 
tarafsızlığı korumaya özen gösterilmesine rağmen 
Rusya Devleti vâki olan bu müracaata cevap 
vermeksizin sefirini geri çağırdığı gibi askeri 
birlikleri de Erzurum hududuna muhtelif 
noktalardan tecavüz etmiş ve bu sırada Fransa ve 
İngiltere devletleri de sefirlerini geri çağırdıkları 
gibi İngiliz ve Fransız donanmaları müştereken 
Çanakkale’ye ve İngiliz kruvazörleri Akabe’ye 
top atmak suretiyle fiili düşmanlığı başlatmaları 
ve sonrasında da Osmanlı Devleti’ne harp ilân 
etmelerinden dolayı Osmanlı Hükûmeti’nce de 
Allah’ın yardımına sığınarak bu üç devlete harp 
ilanını irade eyledim.

Bu iradenin icrasına Bakanlar kurulu memurdur.

11 Kasım 1914
Mehmed Reşad 22
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İçinde bulunulan şartlar ve sahip olunan imkanlar 
göz önünde bulundurularak denilebilir ki Osmanlı 
Devleti savaşa fiilen katılmayarak tarafsızlığını mu-
hafaza etmeli, zinde kalarak galip kim olursa olsun 
bu savaşın bütün devletleri yorup yıpratacağı aşikar 
olduğundan gücünü artırmaya bakmalıydı. 

Savaşa elden geldiğince geç girmek, girdikten sonra 
da elden geldiğince az yıpranmak gerekirdi. Halbuki 
bunun tam tersine Sarıkamış’ta, Galiçya’da, Süveyş’te 
Türk ordusu israf edildi. Savaşta bu kadar yıpranan 
Osmanlı Devleti için savaşı Almanya kazansaydı bile 
onun sömürgesi olma tehlikesi büyüktü. Nitekim 
Kazım Karabekir ve İsmet İnönü’nün hatıralarında 
buna değinilmiştir.

Bütün bunların üstüne şunu da söylemek gerekir 
ki; Enver Paşa ve İttihat ve Terakki’nin diğer üyele-
ri, devleti içinde bulunduğu badireden ve çöküşten 
kurtarma çabası içinde hareket etmişlerdi. Tuttuk-
ları yolu; “ya ölürüz, ya kalırız” diye adlandırmak 
yanlış olmaz. I. Dünya Harbi’ne dâhil olup kendi 
kaderini kendi tayin etme kararı, kuşkusuz cesurca 
bir karardı. Ancak devleti yöneten kişilerin kılı kırk 
yararcasına hesap etmeden, cesaret gösterisi yaparak 
geri dönüşü olmayan yanlış kararlar vermeleri en ha-
fifinden siyasi tecrübesizlikle izah edilebilir.

Enver Paşa, Almanya ile hangi gerekçe ile ittifak yap-
tıklarını 1920’de Bakü Doğu Halkları Kurultayı’nda 
şöyle açıklamıştır; “Umumi Harp başladığında karşı 
karşıya gelen iki gruptan bizi doğrudan doğruya bo-
ğazlamak ve mahvetmek isteyen Çar Rusyası, İngiltere 
ve Fransa’ya karşı, hayatımızı bağışlamaya razı olan 
Almanlarla yan yana harp ettik”24.

Harp yanlısı bakanlardan biri olan Cemal Paşa ise; 
“Umumi Harp sonunda İtilaf devletlerinin zafer ka-
zanması hâlinde, bu devletlerin zulmü altında aşağı-
lanıp horlanmaktansa, cesur bir millete yakışır şekilde 
kanının son damlasına kadar çarpışıp; ya ebediyen 
kurtulmak veyahut yiğitçe hayatına son vermek yeğ tu-
tulmalıdır”25 görüşündeydi.

Birinci Dünya Harbi’nden sonra Malta’ya sürülen-
ler arasında bulunan, dönemin Meclis başkanı Halil 
Bey, Almanların Marne’da Fransızlara yenilmeleriyle, 
Fransız ordusunun altı haftada yenileceği ümidinin 
boşa çıkmasına rağmen, 1914 sonbaharında harbe 
neden girildiğini kendisine eleştirel bir üslupla soran 
Ali İhsan Bey’e (Sabis) şu manidar cevabı vermişti:

- “Araba kırılınca yol gösteren çok olur!” 26

zünden, bir tarafa meyletme duygusuyla subjektif 
bakış açısıyla olmaktadır. Bu yüzden, Birinci Dünya 
Harbi’ne dair yapılan yorumlar ve yargılar birbi-
rinden farklı ve çelişkilidir. Hâlihazırda kimilerine 
göre doğru kabul edilen bir olay diğerine göre yan-
lış, kimine göre kahraman ve vatansever olarak yü-
celtilen bir şahsiyet diğerine göre vatan haini olarak 
yargılanabilmektedir.

Yukarıda savaşın arifesinde Osmanlı Devleti’nin 
karşı karşıya kaldığı sorunlar ve zorluklar sıralanarak 
bir resim çizilmeye çalışıldı. “Hasta Adam”ın mira-
sının daha ölmeden paylaşılmaya başlandığı, askeri, 
mali ve idari yönden çekilen sıkıntılar, devletin bazı 
bölgelerinin ıslahat adı altında koparılmak istendi-
ği bir ortamda I. Dünya Savaşı kapıyı dayanmıştı. 
Uçurumun kenarına gelmiş bir ülkenin yöneticileri 
hayati sayılabilecek bir karar verme noktasındaydı 
ve bu karar savaşa girme yönünde alınmıştı.

Osmanlı Devleti’nin, Birinci Dünya Harbi’ne Al-
manya ile ittifak yaparak girmesinin doğruluğunu 
veya yanlışlığını sorgularken; alınan bu karar dışın-
da başka seçeneklerin olup olmadığını, savaşa girişi-
mizdeki en önemli etken olan Almanya ile ittifakın 
tercih edilecek şıklardan doğru mu yanlış mı olanına 
tekabül ettiğini incelemek gerekir. Kanaatimize göre 
Almanya ile ittifak yapılarak savaşta taraf olunması 
hatalı bir karardı. Yani yanlış olan şık tercih edilmiş-
ti. Temel noktada yapılan yanlıştan sonra, durum 
tespiti yapma ve tutulacak yol noktasında da ha-
talı davranılmış, bilhassa Eylül 1914’te Almanların 
Fransa cephesinde durdurulmaları ve siper harbinin 
başlaması sebebiyle harbin uzun süreceği kesinleş-
mişken, en azından 1915 ilkbaharına kadar taraf-
sızlığı muhafaza edip savaşın alacağı seyri beklemek 
yerine harbe girmekte acele edilmesi de hataydı.

Harbe girdikten sonra da hatalı kararlar birbirini ta-
kip etmiştir. Uygun olmayan mevsimde, iyi ikmal 
edilmemiş kuvvetlerle, işi talihe bırakıp yapılan Sa-
rıkamış Harekâtı; savaş gemileri, uçaklar, zırhlı tren-
lerle, mükemmel tahkim edilmiş savunma hatlarına 
sahip Süveyş Kanalı’na karşı birkaç top ve bir-iki 
tümen askerle girişilen Kanal Harekâtı; kendi cep-
helerinde durum kritik bir haldeyken İran içlerine 
ve Avrupa cephelerine asker göndermek; artık Al-
manya ve müttefiklerinin bu savaşı kazanamayaca-
ğının belirtileri ortaya çıkmışken vakitlice münferit 
bir sulhla savaştan çekilmeyerek felakete doğru do-
ludizgin gitmek bu hatalardan birkaçıdır. 
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22 ARALIK 1914 - 5 OCAK 1915 SARIKAMIŞ HAREKATI* 

Komutanlar, subaylar, ezici çoğunluğunu köylü ço-
cukların oluşturduğu erler 1914 yılı Aralık ayının 
son haftasında, seferberlik ilanından yaklaşık 5 ay 
sonra, Osmanlı toprağının Sibiryasında hummalı 
bir telaş içindedir. Zira Doğu cephesinde konuçlan-
mış 3. Ordu Ruslara taarruz hazırlığındadır;“Dikkati 
çeken, ileri hatlarda bulunan askerlerin tümüyle köy-
lülerden ibaret olmasıydı. Okur yazar bir nefer bulup 
bölüğün kayıt defterini tutturmak çok güçtü. Okur ya-
zar bir nefer, bölükler arasında tartışmalara, dargın-
lıklara sebep olurdu...”1 Zemheri günleridir, sıfırın 
altında otuz dereceye kadar düşen soğuk, düşman-
dan da düşmandır. Birliklerin bölgeye ulaşımı henüz 
tamamlanamamıştır. Liman von Sanders Bronsart 
Paşa’ya gönderdiği raporlarda “Bir tümenin uzakta-
ki bir sınır bölgesine gönderilmesinin kaybedilmiş bir 
meydan muharebesine eşit” olduğunu yazmaktadır. 

Azap ve Köprüköy’deki başarılardan da cesaret ala-
rak 14 Aralık günü Erzurum’a gelen ve Hasan İzzet 
Paşa’nın istifasından sonra 3. Ordu’nun komutasını 
üzerine alan Enver Paşa askerlerine önce Sarıkamış 
ve Kars’ı geri alacaklarını, ardından Kafkasya’ya 
uzanarak Müslüman kardeşlerini Rus zulmünden 
kurtaracaklarını müjdelemiştir. İlk hedef 36 yıldır2 
Rusların elinde olan Sarıkamış’tır. 

3. Ordu 3 kolordudan oluşmaktadır. İhsan Paşa 
komutasındaki 9. Kolordu, Albay Hafız Hakkı Bey 
komutasındaki3 10. Kolordu ve Galip Paşa komu-
tasındaki 11. Kolordu. Enver Paşa’nın hazırladığı 
baskın planına göre; bir kolorduyla (11. Kolordu) 
düşman cephede tespit edilecek, iki kolorduyla (9. 
ve 10. Kolordular) kuzey kanadı kuşatılarak Sarı-
kamış ele geçirilecek, düşmanın imhasından sonra 
Kafkasya’ya giden yol açılmış olacaktır. Onbirinci 

Kolordu Rus kuvvetlerini gözetlemek, küçük saldı-
rılarla oyalamak, böylece asıl cepheye takviye kuvvet 
göndermelerini engellemekle yükümlüdür.4

Dokuzuncu ve 10. Kolordular Rusları kuzeyden ve 
doğudan sararak imha edecektir. Bütün kolordulara 
komuta eden; ülkenin, savaşın, askerin kaderini be-
lirleyecek olan Enver Paşa’dır. Mevsim, doğa ve or-
dunun mali-teknik olanakları askerlerin geriden yar-
dım almasına engeldir. Üçüncü Ordu iaşe bölgeleri 
içinde motorlu taşıt işleyebilen tek yol Trabzon-Er-
zurum arasındaki şosedir. Trabzon’dan hareket eden 
bir kolun Hasankale’ye5 gidiş-dönüşü otuz günde 
tamamlanmaktadır. Başka bir deyişle, Ordunun bir 
günlük ihtiyacı bir ayda taşınabilmektedir. Asıl sı-
kıntı ise erzak ya da cephane bulmak değil, cepheye 
ulaştırmaktır; “Hakkı Hafız Bey yakında Kafkasya’ya 
saldıracağımızı müjdelemişti. Sevinç duyduk. Trabzon 
ve Bayburt’a cephane gelmişti. Kadınlar  ve çocuklar 
Erzurum’a kadar sırtlarında cephane taşıdılar ve bu 
toprağın gerçek sahipleri olduklarını özverileriyle ka-
nıtladılar. Yirmi bin fanila, çorap, çamaşır Erzurum-
lular tarafından orduya armağan edildi.” 6

Türk-Rus hududuna en yakın yer olan Ankara ve 
Ulukışla7 demiryolu istasyonlarının cepheye me-
safesi altı yüz kilometreye ulaşmaktadır. Ordunun 
beslenmesi için gerekli malzemenin hayvan sırtında 
cepheye ulaştırılması, insan sevkiyatının da bu ko-
şullarda kar kışta yapılması zorunluluğu düşünül-
düğünde, bu mevsimde bu çapta bir harekatın ne 
anlama geldiği ortaya çıkmaktadır. Dr. Ramazan 
Balcı “‘İntihar’ girişimi sayılabilecek bu hareketlerin 
pisikolojik arka planında, son bir çılgınlıkla, ölümle 
pençeleşen İmparatorluğu kurtaracak mucizeyi arama-
nın yattığını” tesbitinde bulunmaktadır.   

Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ 
Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı
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Taşıma vasıtalarının tesbiti işlemi arapsaçına dön-
müştür; “İçinde baytarın da bulunduğu komisyon bir 
tarihte köylere giderek tespitler yapmış. Ancak aradan 
uzun süre geçtiği halde yazılan hayvan ve vasıtalar 
kontrol edilmemiş. Bunlardan sakatlananlar, ihtiyar-
layanlar, satılanlar olduğu gibi bir kısmı da kesilmiş. 
Bu nedenle defterlerdeki bilgiler alt üst olmuş... Nüfus 
kayıtlarını bile sağlam yapmayan gevşek bir idarenin 
taşıma vasıtaları işinde titiz davranmayacağı şüphe 
götürmez.”8

Ordunun ihtiyacını karşılamak üzere eşya ve hayvan 
alımlarında yapılan usulsüzlükler halkı daha sefer-
berliğin ilk gününden itibaren sıkıntıya sokmuştur; 
“Mal sahipleri Maliye’ye mazbataları ile başvurup pa-
ralarını istedikleri zaman kendilerine ödemenin mu-
harebeden sonra yapılacağı söylenirdi. Bu tutum Taşı-
ma Vasıtaları Tedariki Kanunu’na aykırı idi.”9

Bu durum Harekat sonrasında da devam edecektir; 
“Alayın ağırlıklarını geriye taşımak için gerekli araç-
ların sağlanması hakkında emir aldım. Taburdan bir 
manga asker verildi. Tayin olunan mıntıkaya gece 
yarısı hareket ederek, önce Ekrek köyünden 20 kağnı 
arabası alarak alaya gönderdim. Köyün ak sakallı yaşlı 
muhtarına attığım dayak yüzünden çok üzüntü duy-
dum. Yakın köylere giderek hayvan namına ne bulur-
sam alıyordum. Bu suretle birçok köylüyü ağlattım... 
Vazifenin emrettiğini yapıyordum, ama bizim bu yap-
tığımız düpedüz çapulculuk ve soygundu, köylüyü soy-
maya, erzak ve hayvanını almaya ne hakkımız vardı? 
İşin asıl korkunç tarafı, halka göç etmeleri için emir 
verilmişti. Her şeyleri alınmış olan bu insanlar nasıl 
kaçacaklardı?”10

Sarıkamış yolunda ilk hedef Oltu’dur. Ancak daha 
Harekat başlamadan, mahrumiyet ve iaşesizlik yü-
zünden firarların arttığı, idam cezasının bile bu 
hususta istenen etkiyi yapmadığı, Genelkurmay’ın 
1933 yılında yayınladığı kitapçık ve broşürlerde yer 
almıştır. Firarlar anı kitaplarında da sık sık anlatıl-
maktadır; “Şimdi de beş nefer firar ediyor. Süvarinin 
mümana’atına bile aldırmadılar. Nihayet vuruldular. 
Serseriyane dolaşan diğer neferler bunu görünce herkes 
kıt’asına koşuyor ber mu’tad.”11

“Ertesi gün nöbetçi subaylığı sırası benimdi. Askerlikte 
bu vazife oldukça yorucu bir işti. Yukarıdan gelecek 
emirlere göre taburun bütün işlerini, angaryaları idare 
etmek, emir almak, emir vermek hepsi bu nöbetçi su-
bayının vazifesiydi.

Sabahtan nöbeti devraldım. Mutad (alışılmış) işleri 
gördürmeğe başladım. Bir az sonra nöbetçi beyi seni 
çağırıyor diye haber geldi. Gittim. Nöbetçi beyi olan 
binbaşı:

- Şimdi bütün taburu silâhsız olarak topla. Bütün 
alay hastane önündeki meydanda toplanacak. Divan-ı 
harpçe kurşuna dizilmeğe mahkûm edilen bazı asker 
kaçaklarının infazı alay efradına da bir ibret olması 
üzere bizim alayın gözü önünde yapılacak. Ordugâhta 
nöbetçilerden, vazifelilerden başka kimse kalmayacak. 
Diye emir verdi.

Nöbetçi beyinden ayrıldım. İçim bir tuhaf olmuştu. 
Böyle ölümle sonuçlanacak bir merasimin bize rastla-
ması beni üzmüştü. Ancak elimden bir şey gelmiyordu. 
Çâr-nâ-çâr (ister istemez) taburun toplanması için 
emirleri verdim. Alayın diğer taburları da toplanmağa 
başlamıştı.

Toplandıktan sonra da yanlarında tabur ve bölük ku-
mandanları olduğu halde hastane önündeki meydanda 
yerlerini aldılar. Çok şükür ben nöbetçi olduğum için 
bu merasime yakından katılmadım ve katılmadığıma 
da memnun oldum.

Maa-mâ-fîh (bununla beraber) kurşuna dizilme işi-
nin yapılacağı yer bulunduğumuz yerden görülebili-
yordu. Uzaktan yedi sekiz mahkûmun getirildiğini, 
gözlerinin bağlandığını, tüfekler patlayınca yerlere yu-
varlandıklarını gördüm. Öğleye yakın talihsiz Araplar 
kaçmalarının cezasını ölümleriyle ödediler.

Bu feci acıklı merasim bitip kıtalar dönünce efrada 
(erlere) şöyle bir göz gezdirdim. Yüzlerinde ne acıma, 
ne korku, ne de bir heyecan ifadesi göremedim. Bu bel-
ki de esasen kendilerinin de harbe ve ölüme gitmekte 
olduklarını düşünmeden ileri geliyordu, çünkü her 
gün bir adım daha harbe yaklaşıyorduk.

Hareketimizden sonra yolda bizlere Bağdad cephesine 
gideceğimiz söylenmişti. Re’s-ül ayn (Ceylanpınar) a 
gelene kadar hep Bağdad cephesine gitmekte olduğu-
muzu zan ediyorduk. Fakat Re’s’ül ayn (Ceylanpınar) 
da yolumuz kuzey istikametine döndü. Bağdad bu du-
ruma göre güneyde kalıyordu. Demek istikametimiz 
güneyden kuzeye dönünce gitmekte olduğumuz cephe 
Bağdad cephesi değil Kafkas cephesi oluyordu. Ancak 
bunu da biz küçük rütbeliler kati olarak bilmiyorduk. 
Hatta diyebilirim ki büyük rütbeliler de bunu kati 
olarak bilmiyordu.”12 
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Uzun süren bir savaş sırasında Ordunun doyurulma-
sı mümkün olmadığından askeri haftalarca besleye-
bileceği düşünülülen Rus askeri depolarının bulun-
duğu Sarıkamış’a bir an önce girmek şarttır. Dikkat 
edilmesi gereken bir diğer nokta ise, Osmanlı’nın 1. 
Dünya Savaşı’nda kendi gücüne dayalı, uzun süreli 
başarılı sonuçlar alabilecek dinamiklerden yoksun 
olduğudur. Ordudaki Alman subaylarının Türk as-
kerinde doğurduğu reaksiyon ve bu duruma para-
lel olarak Enver Paşa’ya duyulan tepki de gözönüne 
alınmalıdır. Almanya ile imzalanan ittifak anlaşma-
sının gereği olarak Osmanlı Ordusunda Genelkur-
may Başkanlığı’na Bronsart Paşa, İkinci Başkanlığa 
Yarbay Guze, Harekat Şubesi Müdürlüğü’ne Yarbay 
Fledman getirilmiştir. Kolordularına Türk komu-
tanlar komuta etse de, 3. Ordunun kilit noktalarına 
müttefik subayları yerleştirilmiştir. Enver Paşa’nın 
Harbiye Nazırı olmasını takip eden günlerde or-
duda gerçekleştirdiği ‘gençleştirme’ operasyonunun 
doğal sonucu olarak Harekatın ilerleyen günlerinde 
Rusların cephedeki 14 generaline karşılık 3. Ordu-
nun 3 generalinin bulunduğu bilinmektedir.   

Birçok tarihçi Rus Başkomutanlığı’nın savaşın ba-
şında asıl kuvvetlerini Batı Cephesine yığdığını, 
Kafkas Cephesinde bulunan Sibirya Ordusu’nu 
Varşova’ya gönderdiğini yazmış, bu bilgiler doğrul-
tusunda ‘Ruslar için Kafkas Cephesinin 2. derecede 
önemli olduğu’ tezini geliştirmişlerdir. Ne var ki anı 
kitaplarında bu bilgilerle çelişen ifadelere rastlamak 
mümkündür; “Ruslar Kafkasya’daki Türk ve Müslü-
man nüfusun, sayıca kendilerinden ve Ermenilerden 
fazla olmasını tehlikeli görmüş, bunun için Doğu Cep-
hesine çok sayıda asker yığmışlardı. Fakat burada asıl 
neden Bakü petrollerinin elden çıkma korkusudur.”13

Harekatın başında Sarıkamış kasabasındaki garni-
zonda bulunan sınırlı sayıdaki askerine (2 avcı ta-
buru) karşın, demiryollarına sahip olmanın avantajı 
sayesinde Ruslar cepheye her gün çok sayıda asker 
taşıyabilmiştir. Rusların, Türkiye topraklarında ya-
şayan bazı Osmanlı vatandaşı Ermenilerin sayesinde 
istihbarat konusunda da Türklere üstünlük sağladı-
ğını söylemek mümkündür. Rus Ordusu Kurmay 
Başkanı Albay Maslovski anılarında Rus Kafkas Or-
dusu içinde Türkiye Ermenilerinden 4 tabur oluştu-
rulduğunu yazmıştır. 

3. Ordu harekata 120.000’e yakın askerle başlamış-
tır. Sağlık, ulaşım, haberleşme gibi geri hizmetler 
göz önüne alındığında, en az 75 bin askerin savaşa-

bileceği düşünülmektedir: “19 Aralık 1914 - Enver 
Paşa şu beyannameyi yayınlayarak manevi kuvvetimi-
zi artırmaya çalışmıştı: ‘ Muvaffakiyet, zahiren şekil 
ve kıyafetle değil, her askerin kalbindeki şecaat ve cesa-
retle kazanılır.’”14 

3. Ordu (22 Aralık 1914) 

Dokuzuncu Kolordu 36,784

Onuncu Kolordu 48,943

Onbirinci Kolordu 27,019

2. Süvari Birliği 5,428

Toplam 118,17415

22 Aralık, yetmiş beş bin tüfekle başlanan harekatın 
ilk günüdür. Dağınık birlikler, sayıları yüzbini aşan 
genç askerler Oltu’ya yürümektedir. Akşam inerken 
artan yorgunlukla birlikte, yürüyüş düzeni bozul-
muş, çıkan tipi ve eldeki haritaların yanlış bilgilerle 
dolu olması daha ilk günden Harekat planının aksa-
masına yol açmıştır. Ruslardan önce tipiyle savaşan 
tümenlerin kolordularla irtibatlarının kesilmesiyle 
ilk facia yaşanmış, birlikler gece karanlığında birbir-
lerine ateş açmıştır. İlk kayıpları, günlerdir ayakla-
rında çarık üstlerinde ince kaputlarla yarı aç cepheye 
yürüyen askerlerin ilk döküntüleri izler. Kaymakam 
Şerif Bey (Köprülü) anılarında ‘Harekatın ilk günü-
nün dehşetli bir tipi ve kar fırtınasıyla açıldığını, emir 
subaylarının, karargah heyetlerinin yollarını şaşırdığı-
nı, Mülazım Rıfat Efendi’nin o tipide bir gece dolaş-
tıktan sonra gideceği yere gidemeyip yine komutanının 
yanına düştüğünü’ anlatır.16

Yaralılar kağnılara üst üste bindirilip gerideki has-
tanelere, çadırlara taşınmaya; soğuğa dayanamayıp 
hayatını kaybedenler silah ve varsa yiyecekleri alın-
dıktan sonra arabalardan indirilerek kar altında en-
gebeli arazide ağırlaşan hayvanların yükü azaltılma-
ya çalışılmaktadır. İkinci gün de Türk birlikleri aynı 
nedenlerle 4 saat boyunca birbirleriyle çatışmıştır; 
“Öyle ki, şiddetli tipi yüzünden, 10. Kolordu’dan 2 
Türk tümeni (31 ve 32. Tümenler), 23 Aralık ‘ta dört 
saat müddetince, düşman zannedip birbirine saldır-
mış ve bu olay şehit ve yaralılarla birlikte 2 bin askere 
mal olmuştu.”17

Yaralı ve döküntüler de gözönüne alınarak 3. Ordu-
nun harekatın ikinci gününde, düşmanla çatışmaya 
girmeden askerinin % 10’unu kaybettiği tahmin 
edilmektedir; “(23 Aralık) Narman Boğazında bütün 
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tümen yol kolunda emniyetle ve yavaş yavaş yürüyor-
duk. Vakit öğleyi geçmiş Oltu Ovası’na çıkmaya az bir 
mesafe kalmıştı. Bu esnada soldaki sırtlardan üzeri-
mize şiddetli bir yaylım ateşi açıldı. Hemen kayalık-
ları, kuytu yerleri siper alarak durduk. Öndegiden 92. 
Alay hemen araziye yayılarak mukabele etti. Müsade-
me şiddetli oluyordu. O sırada tümen başhekimi Ruhi 
Bey yanıma geldi. Hasbıhale başladık. Düşmanın çok 
kuvvetli ve inatçı olduğunu, bizi fena yerde sıkıştırdı-
ğını konuşup duruyorduk. Savaş, saatlerce devam etti. 
Nihayet bunların Rus olmayıp, Kale Boğazından gelen 
32. Tümen’in öncüleri olduğu anlaşıldı. Borular çalı-
narak, işaretler verilerek hareket tatil edildi. Askerler 
ağlayarak birbirinin boynuna sarıldılar. Yanlışlık çok 
şükür anlaşılabildi. Yoksa boş yere birbirimizi daha çok 
kıracaktık. Bununla beraber birçok yaralı ve şehit ver-
dik. Bu yanlışlık iyi bir alamet değildi. Birlikler ara-
sında birlik-beraberlik olmadığı, iyi keşif yapılmadığı 
anlaşılıyordu. Bu teessür içinde akşama doğru Oltu’ya 
girdik. Burası bizden evvel 30. Tümen tarafından işgal 
edilmiş, minaresine Türk bayrağı çekilmişti.”18

“(Komutan) İstomin 23 Aralık günü boyunca, Oltu’da 
muharebe etti. Saat 08.00’de 30. Tümen ve Ali 
Fethi’nin müfrezesi, sağ kanadına taaruz etmişti. İyi 
bir talih eseri olarak sabah erkenden basan sis, onları, 
aynı anda soldan da hücuma uğramaktan kurtardı; 
Türk 31. Tümenine mensup birlikler kendi 32.  Tü-
menlerinin yürüyüş kollarını düşman zannettiler ve 
şiddetli bir piyade ve top ateşi açtılar. Böylece her iki 
Türk tümeni içinde de 1000’den fazla kayıp verildi . 
İstomin’in üç tümene karşı yanlız sekiz taburu vardı, 
fakat keşfin yanlış yapılmış olması, onun üç saatten 
fazla mevzi’yi elinde tutmasına yardım etti. Topçusu-
nu, ricatini örtmek için kullanan ve dört topunu düş-
mana bırakan İstomin Oltu’yu öğleye doğru terk etti. 
Orada bulunan bir miktar ikmal maddesini de ala-
bildi ve muntazam bir şekilde  Ardahan yolu üzerinde 
bulunan,Oltu’dan on iki mil mesafedeki Avçalı tuzla-
larına çekildi. Türkler, kendisini takip etmediler;  yor-
gun ve aç askerler, son kırk sene içinde büyümüş olan 
küçük modern şehri yağma etmekle meşgul idiler.”19  

“Ruslar bütün erzak, eşya ve cephane ambarlarını 
yakmışlardı. Şehir kısmen alevler içinde kalmıştı. Bizi 
dört gözle bekleyen Müslümanlar hararetle selamlı-
yorlar, minarelerde zafer ezanları okunuyordu. Cep-
hane ambarlarından patlayan mermiler, Oltu’ya bir 
ateş yağmuru yağdırıyordu. Efradın hey’eti umumiyesi 
(askerlerin tamamı) süngü takmış bir halde sükûnet 

ve intizamla şehrin medhalinden(kapısından) harice 
çıktı. Bazı ambarların kapılarına nöbetçi ikame edil-
di (yerleştirildi). Ambarın birisinde efrada (askerlere) 
çizme tevdi ediliyordu (dağıtılıyordu). Bölük için bin 
müşkülatla 18 adet Rus Çizmesi aldım ve tevzi ettik. 
Ben de bir tane kendime aldım. Bilmem ki hangi fır-
sattan istifade ile neferin (askerin) birisi bir eve girmiş 
ve eline geçirdiği bir semaver takımı ile gramofonu 
bana getirmişti.”20

W.E.D. Allen ve Paul Muratoff ‘1828-1921 Türk-
Kafkas Sınırındaki Harplerin Tarihi’ kitabında Türk 
askerinin Oltu’yu yağmaladığını yazmışsa da Rus 
Generali Nikolski Rus askerinin Oltu’dan çekilirken 
kasabayı ateşe verdiğini belirtmektedir. Ne var ki 
Mülazım Ahmet Hilmi Bey’in yukarıda yer verdiği-
miz anıları yağmayı doğrulamaktadır.21  

Üçüncü Ordu’da yarası çok hafif olanlar hariç ya-
rarlılara kayıp gözüyle bakılmaktadır. Zira bunların 
- 20 derece soğukta at arabalarıyla kilometrelerce 
gerilerdeki hastanelere sağ ulaşabilmelerinin muci-
ze olduğu bilinmektedir; “Ayaklarımın üşüdüğü bir 
sırada hem ayaklarımı ısıtmak, hem de ormanlarda 
olup bitenleri anlamak üzere yakınımızdaki ormana 
girdim. Keşke girmez olaydım. Dolaştığım yerlerde can 
çekişmekte olan birçok yaralıya rastladım. Bunlardan 
bazıları sönmekte olan bir ateşin başında yatıyor, ba-
zıları çamların dibinde ah of ediyor, bazıları da iki üç 
kişi bir arada pelerinlerine sarılı bir vaziyette son da-
kikalarını yaşıyorlardı. Beni gördükleri zaman ‘Aman 
efendim sen bilirsin bizi buradan kaldırt donacağız!’ 
diye sızlanıyor, bazıları bir lokmacık ekmek istiyorlar-
dı. Yanlarına gittim, yüzlerini okşadım. ‘Şimdi gider 
sedyecileri bulur sizi buradan kaldırtırım’ gibi kuru 
teselli sözleri söyledim. Yaralarını sordum. Tedbirsiz-
liğin, çılgınlığın kurbanı olan bu masum gençlerin 
hayatlarını kim ödeyecek, nasıl ödenecek diye içimden 
düşündüm. Köprüköy’ünde olduğu gibi her kudret 
elimde, her istediğimi yaptıran bir durumda değildim. 
Şimdi bu aciz erlerden farkım yaralı olmamamdır. 
Yoksa sedyeciyi nereden, araba ve hayvanı nereden bu-
lacağım? Muharebe eden birkaç eri işinden alıkoyacak 
değilim ya.”22 

Yüksek rütbeli subaylar da tedavi konusunda sıkıntı 
yaşamaktadır; “Parmağının tedavisi için Erzurum’a 
giden alay komutanı Cemal Bey, hastanelerde yer bu-
lamadığından, bir müddet otellerde kalmışsa da tifü-
sün yaptığı fecaati görünce selameti Alay’ında bulmuş 
ve Samikale’ye gelmişti.”23 
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“Süratle alayın başına geçerken yolun kenarında bir 
eri tüfeğini bacakları arasında dik tutarak otururken 
gördüm. Canım sıkıldı. Daha yürüyüş başlangıcında 
böyle oturan askeri kırbaçladım. ‘Hain kerata, arka-
daşların sevinerek koşarken sen burada niye çöktün 
kaldın. Haydi bakalım kıt’ana!’ diye bağırdımsa da 
erde kımıldama eseri göremedim. Eğildim yüzüne 
baktım ki erin gözlerinin karası üst kapakları altına 
kaçıyor. Bitkin bir halde. Hemen attan indim, geçen 
askerlerden su istedim. Matarayı ağzına dayadımsa 
da yarısı ağzına, yarısı göğsüne döküldü. Doktoru ça-
ğırttım, ona teslim edilmesini arkadan yetişen Bölük 
Komutanı’na söyledim. Ben yeniden yoluma devamla 
kolun başına geçtim. O sırada ere yaptığım sert mua-
mele yüreğime dert oldu. Ciğerim parçalandı.”24  

Onuncu Kolordu askerleri Oltu’ya ani bir baskınla 
girdiğinde 9. Kolordu Sarıkamış’a doğru ilerlemek-
tedir. Ziya Bey (Yergök) yürüyüşle ilgili sıkıntıları 
“Yağmur ve soğuk, ayaklarımı üşütmeye başladı. Yürü-
yerek ayaklarımı ve kendimi ısıtmak için attan indim 
ve atı yedeğime aldım. Bir adım atmıştım ki ayakla-
rım, bacaklarım ayrılırcasına açıldı. Kendimi topla-
dım, ikinci adımı attığımda kıç üstü düştüm. Üstüm 
başım çamur oldu, yeniden kalktım. Kısa adımlarla 
ihtiyatlı yürümek istedim. Bu defa iki ayağım birden 
kayarak boylu boyunca çamura uzandım. Baktım ki 
yürümek mümkün değil. Yeniden atın üzerine atladım 
ve askerin neden dolayı açıldığının farkına vardım. Fe-
laketin tam ortasında bocaladığımızı anlayarak üzül-
meye, iç sıkıntısı altında ezilerek atı daha ağır sürmeye 
başladım ki asker  arkamızdan düşe kalka gelebilsin. 
Ayaklarımda gerçi lastik ayakkabı vardı ama killi top-
rakta sabun gibi kaymaya onlar da engel olamıyordu... 
Ökçeli ayakkabıyla iki adım yürüyemediğim bu yolda 
askerin çarıklı ayaklarla çekmekte olduğu zahmet ve 
eziyetin ne kadar ağır olduğunu düşünün.” satırlarıyla 
anlatmaktadır.25  

“Keskin bir soğuk hepimizi titretiyor. Ayaklarımızın 
uçları çürümüştü. Neferler şu koca ormanlar içinde 
bize yakacak bir kuru çam dalı bulamıyorlar...”26  

Onuncu Kolordu askerinin yürüyüşü içlerinde 
peksimet, yedek mermi ve sargı bezi olan sırt çan-
taların ağırlığının da etkisiyle giderek yavaşlamak-
tadır. Hafız Hakkı Bey Enver Paşa ile Sarıkamış’ta 
buluşmaya geç kalacağı endişesiyle Kosor Boğazı’nı 
aşmakta olan askerlerine sırt çantalarını atmalarını 
emreder. Kısa zamanda arazi ve yol incelemelerinin 
yanlış yapıldığı, ‘tekerlekli araçların geçmesine uygun-

dur’ raporu verilen yollardan askerlerin yaya olarak 
zor geçtikleri görülür; “Derin kar tabakası üzerinde, 
iki kilometre kadar bu düzeni koruyarak yürüdükten 
sonra önümüze belki 50-60 derece meyilli bir iniş çık-
tı. Attan indim. İnişi yürüyerek de inmek mümkün 
olmadı. Ben de herkes gibi oturdum, çocuklar gibi ka-
yarak, otomobilden daha hızlı bir şekilde iki dakikada 
dereye indim. Binek hayvanları ve küçük ağırlıklar 
nasıl indiler ben de bilemiyorum.”27 

Oltu’dan ayrılan Ruslar Ardahan yönüne çekilir-
ken Türk birliklerinin durumu giderek zorlaşmıştır; 
“Fırka yürüyüşü çok üzüntü vericiydi. Asker tek kolda, 
bir metreden fazla karlar içinde düşe kalka ilerliyor-
du. Hava eksi 15-20 derece, askerin sırt çantalarının 
ağırlığı 30-35 kg. dı. Ağır yükün altında zahmet çe-
ken askerler ter içinde kalıyorlar, dinlenmek için yol 
kenarlarına oturuyorlardı. Asıl felaket bu zaman baş-
lıyordu. Aklı başından gitmiş, canından bezmiş, bit-
kin bu insanlar, tüfekleri bacaklarının arasında yere 
çömeliyor, öylece donup kalıyor, mübalağa olmasın 
ama bu görüntüleriyle korkuluk taşlarını andırıyor-
lardı... Bu yürüyüş sırasında yük ve binek hayvanları 
da devriliyor, hayvanlar yükleriyle karlara gömülüyor, 
bunları kaldırıp yüklerini yeniden yüklemek çok zor 
oluyordu... Yürüyüş kolunun sonuna katıldığımız için 
cephane taşıyan yük hayvanlarının ve onları idare 
edenlerin çektikleri dayanılmaz zahmeti gözlerimle 
gördüm. Napolyon ordusunun 1814’te Moskova sefe-
rindeki felaketi aklıma geldi. Aynı akıbete uğrama-
mamız için dua ettim. Yük hayvanlarını kullananlara 
bizim askerler emrim üzerine yardım ettiler. Yardım 
yüzünden çok geri kalacağımızı düşünerek herkes gibi 
biz de bunları kendi hallerine terk ederek yolumuza 
devam etmek zorunda kaldık. Çünkü bu işlerin arkası 
gelmiyor. Birini yükletiyorsun, on adım ötede bir baş-
kasının yuvarlandığı görülüyor. Kimse kimseye yardım 
etmiyor. Çünkü herkes yorgun, herkes bitkin görünü-
yor, herkes nefsini kurtarmaya çalışıyordu.”28 

Artık geriye dönüş de mümkün olmadığından, hızla 
ilerleyip askerin başını sokacağı sıcak bir dam altı 
bulmak zorunludur; “Bulunduğumuz yer Hüseyin 
Ağa namında bir adamın ahur sekisi. Otuz kadar ca-
muz, öküz, inek, at, kısrak var. Yandan pencere yok, 
tavanda küçük bir delik o kadar. Zabıtan hep böyle, 
binbaşı bile ahur sekisinde.”29 

“Ahırları, merekleri ve evleri dolaştığımızda gündüz 
olduğu halde insanların güçlükle fark olunduğunu, 
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erlerin karanlık ve pis avlularda, birbirine sıkı sıkıya 
sokulmuş bir biçimde barındıklarını gördüm.” 30

Enver Paşa 3 gündür yürümekte olan askere yeni 
bir hedef göstermiştir; Bardız. Dokuzuncu Kolordu 
zoru başarıp 24 Aralık’ta Bardız’a girmiş, asılacak 
bayrak bulunamadığından Rus işgali sırasında kili-
seye çevrilmiş camiye 85. Alay’ın sancağı dikilmiş31, 
tabur imamı da kuleye çıkarak ezan okumuştur. 

“Rumi 1267 yılında Salahtiyorlu tarafından yapıl-
dığı kitabesinde yazılıdır. Hamas yolundaki kilise sö-
külerek taşarlı bu caminin yapımında kullanılmıştır. 
Mütevellisi Görüşken köyünden Yahya Hoca (ninemin 
babası) ve dedeleridir. Kahramanımız Rifat Şeki, Yah-
ya Hoca’nın torunudur. Caminin bir benzeri Oltu ilçe 
merkezinde olup Aslanpaşa Camii olarak bilinmek-
tedir. Bardız’a iskân edilen Rumlar kubbe ortasını 
açarak yükseltmişler, etrafına pencereler koymuşlar, 
minare şerefesinin üst bölümünü kaldırarak çan asıp 
kiliseye dönüştürmüşlerdir. Tam 40 yıl bu camii çan 
sesi çınlamış, durmuş. Rumların çekilmesiyle çan sö-
külüp atılmış, bina 1952’ ye kadar bu haliyle hizmet 
vermiş. Bu tarihte Vakıfların açtığı onarım ihalesini 
alan babam, vakıf mimarının gözetim ve denetimi 
altında onarım projesini gerçekleştirerek bina tekrar 
c amiye dönüştürülmüştür. Son depremde hasar gören 
bu tarihi eser yeniden onarılmıştır. Ben, o tarihte bir 
tarihçe yazarak minarenin alemi içerisine koymuştum. 
Bardız’ın umumi görünüşü ve Bardız Camiinin Rus 
yönetiminde iken Rumlar tarafından kiliseye çevrilmiş 
hali ile 1952 yılında Vakıflarca onarılarak tekrar ca-
miye dönüştürülmüş.”32

“Yarbay Feldman ‘demir tavında gerek, derhal 
Sarıkamış’a girmek lazımdır’ dedi. Enver Paşa da ‘ 
derhal gece taarruzu yapılsın’ dedi... Gece karanlığı 
başlamıştı. Tümen karargahı harekete başladı ve or-
manlara daldı. Karanlık ormanda diz boyu karlar içe-
risinde ilerleyen erler ve hayvanlar inişlere rastladıkça 
yuvarlanıyor, yıkılıyor, düşman ateşinden zarar görü-
yor ve yokuşlarda duraklıyordu... İhsan Paşa Enver 
Paşa’ya başvurdu. Alayların takatsiz kaldıklarını an-
lattı, Tümenin birkaç saat dinlenmesine izin verilme-
sini rica etti. Enver Paşa ricayı kabul etti. Karargah-
lar ormanda ateş yaktılar... Şiddetli bir tipi başladı, 
Enver Paşa’nın acelesinden doğan felaketi tamamladı. 
Erler subayların gözünden kaybolmuş ve şurada bura-
da dinlenmeye koyulmuştu. Birçokları orada ebedi bir 
uykuya dalmışlardı...”33 

Albay Maslovski’nin anılarında bu sırada 
Sarıkamış’ta sadece General Misleyevski komutasın-
daki iki ihtiyat taburunun ikamet ettiği, kasabanın 
‘müdafaasız’ olduğu yazılıdır. Ancak 9. Kolordu’nun 
muharebe gücü kalmadığından taarruz ertesi güne 
ertelenmiştir. Türk askeri bütün yoksunluklara rağ-
men demiryolu yakınlarındaki Turnagöl dağlarının 
eteklerini işgal ederek Rus askerlerinin Tiflis’le irti-
batını dört gün boyunca kesmeyi başarır. 

Bu sıralarda, General Mislayevski, Sarıkamış’ta 
Türklerce esir alınacağını düşündüğü birliklerinin 
yerine yenilerini oluşturmak üzere Tiflis’e gitmek 
üzere Sarıkamış’tan ayrılır. Yolda görüştüğü 4. Kaf-
kas Rus Kolordusu Kumandanı Oganofski’ye, bü-
tün kolordusunu Ağrı Dağı bölgesine, Türklerin sal-
dırıları devam ederse Erivan’a çekmesini emreder.34

Sarıkamış’taki Rus kuvvetleri takviyeler sayesinde 25 
Aralık gecesi Türk kuvvetleriyle eşit hale gelir. Türk 
askeri aç ve yorgun olduğundan Ruslar avantajlı 
konumdadır. 26 Aralık günü karargahıyla beraber 
aç kalan Enver Paşa 29. Tümen teğmenlerinden bir 
parça ekmek istemek zorunda kalmıştır.35

Dokuzuncu Kolordu Sarıkamış’ın batısındaki or-
manlarda dinlenirken 11. Kolordu’da da iaşe sıkın-
tısı başgöstermiş, Galip Paşa’nın ısrarlı telgrafları 
üzerine Erzurum Valisi Tahsin Bey, yüz elli bin kilo 
erzakı ahali sırtında taşıtma işini üstlenmiştir. Ço-
cuklar ve kadınlar Hükümet Konağı’nın önünde 
otuzar kiloluk torbaları yüklenerek cepheye doğru 
yola koyulurlar. Bu sırada İstanbul gazeteleri cep-
heden iyimser haberler vermektedir; “Kahraman 
askerlerimizde ilerleme isteği o kadar çoktur ki, elle-
rinden gelse soluklarıyla karları eritip yol açacaklardır. 
Kahramanlarımız başarılar elde ediyorlar.”36 Dikkati 
çeken, haberlerde hiçbir detaya girilmemesidir. Bu 
durum sonraki günlerde de devam edecektir.

Dokuzuncu Kolordu sığındığı ormanda bir yan-
dan da 10. Kolordu’yu beklemektedir. Hafız Hakkı 
Bey askerlerin moralini yükseltmek için, ‘Padişahın 
Damadı’ sıfatıyla imzaladığı ve Kolordu birliklerine 
gönderdiği bildirilerde “Allahın yardımıyla düşman 
dağıtılmış,  Kolordumuz zaferden zafere ulaşmıştır” 
demişse de, 10. Kolordu yiyecek sıkıntısı çekmek-
tedir. Birliklere, büyük ağırlıklar gelinceye kadar 
çevreden yiyecek sağlamaları emredilir. Bu, yağma 
demektir: “Dışarı çıktım. Köyün haline bakdım. Dört 
yüz hane kadar var. Muntazam bir köy, ahalisi hep 
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Ermeni imiş, Rusya’ya firar etmişler. Buğday, un, pa-
tates pek mebzul. Çoktan beri aç olan askerler etrafa 
dağıldı. Vira yiyorlar. Bulgur, turşu, mercimek, pey-
nir yağ bulanlar da var. Saman altına gömülen bohça 
dolu. Bu hay-huy içinde Mehmetçiğin biri kilisenin 
çan kulesine çıkmış çan çalıyor. Saat beşe doğru fırka 
kumandanı geldi, askerin umurunda bile değil. Her-
kes bildiğine gidiyor. Kimi ekmek pişiriyor, kimi buğ-
day kavurmak, bulgur haşlamak, patates pişirmekle 
meşgul. Değil fırka kumandanı, Sultan Reşad bile gel-
se umurlarında değil... Ben ise boş durmadım, bizim 
sıhhiyeleri yağmaya çıkardım.”37

“Sabahleyin kalkıp köyü dolaştığımda acı bir görüntü 
ile karşılaştım. Yaklaşık 20 kadar koyun ve keçinin bo-
ğazlandığını, birkaç öküzün kesildiğini ve derilerinin 
çarıklık soyulduğunu gördüm. Kürtler zarar ziyanla-
rının parasını istiyorlar, taburlar ise para değil tuta-
nak bile vermek istemiyorlardı. Tabur komutanlarına 
‘Ordunun şerefini ayaklar altına alıyorsunuz’ dedim. 
Tutanak verdiler.”38

“Lambalar, konserve kutularından geçileceği yok. 
Doktor ile, başkumandan zeminliği önündeki bahçe-
ye gidip oturuyoruz. Bu esnada askerin biri gitti, az 
noksan büyük bir kant şeker kucaklamış, Allah Allah 
diye nara atıp koşuyor. Bağırıp çağırdık. Kendisi laz. 
Doktor aman yavrum düşman bunu kasdi bırakmış-
tır, suyla filan dökerek zehirlemek ihtimali var dedi. 
Hayır efendim, suyla değil zehir olsa yine yiyeceğim, 
yiyeceğim diye koştu gitti.”39 

Hafız Hakkı Bey’in harekat planının dışına çıkarak, 
kaçan Rus birliklerini kovalama kararı cephenin 100 
km. kadar genişlemesine neden olmuş, 10. Kolor-
dunun 9. Kolordu ile arasındakı mesafeyi açmıştır. 
Buna rağmen Albay, Enver Paşa’ya Kolordusunun 
ertesi gün Beyköy’de olacağını bildirir. Hafız Hakkı 
Bey’in bir günde 65 km. yol alacağını vaad ettiği Ko-
lordu cepheye Samsun’dan aralıksız yürüyerek ulaş-
mıştır, yorgundur. Kaldı ki askerin fırtınalı günlerde 
ancak 20 kilometre yürüyebileceği bilinmektedir.40

Hafız Hakkı Bey, taarruza birlikte geçebilmek 
için kendilerini Sarıkamış önlerinde bekleyen 9. 
Kolordu’ya söz verdiği zamanda katılabilmek için 
Kolordusunun Allahuekber Dağlarını aşmasına 
karar verir. Bu karar Sarıkamış Harekatı’nın kırıl-
ma noktasıdır; “Haritalardaki yanlışlıklar nedeniy-
le Allahuekber Dağlarının 5 saatte aşılacağı tahmin 
ediliyordu.”41

 “Merhum Hafız da geniş ve kaygusuz düşüncesiyle 
kendini Napolyon’dan pek aşağı tutmuyordu... Esir 
düşen bir Rus albayına Ardahan üzerinden yapacağı 
kuşatma harekatını Napolyon’un bile yapmaya cesaret 
edemeyeceğini söylemişti.”42

“Dağı 20 bin kişiyle aşmaya başlayan 30. ve 31. Tü-
menlerden dağları aşıp Beyköy ve Başköy’e ulaşabilen-
lerin sayısı 3200 idi.”43 

‘Baskın’ planı işleyemediği gibi, saldırı planını içe-
ren emirleri taşıyan 28. Tümen’in Kurmay Başkanı 
Binbaşı Nasuhi’nin44 * (Binbaşı Nasuhi Bey esaret-
ten kaçmayı başararak Erzuruma dönmüş ve 1917 
yılında yeniden Kafkas cephesinde savaşmıştır.) 
Ruslara esir düşmesiyle, harekatın gizliliği de kalma-
mıştır. Ruslar Nasihi’nin üzerinden çıkan harekat 
planlarından Türk Ordusunun yapacağı kuşatma-
nın ayrıntılarını öğrenmişlerdir.  Kolordular kendi 
tümenleriyle ve diğer Kolordularla bağlantı kura-
mamaktadır. Kafkas Cephesine İstanbul’dan Trab-
zon yoluyla mühimmat taşıması için ümit bağlanan 
Yavuz gemisi de İstanbul Boğazı yakınlarında Rus 
toplarına hedef olmuş, Ordu, komutanları da da-
hil kendi topraklarında aç kalmıştır. Enver Paşa 10. 
Kolordu’yu beklemekten vazgeçerek, daha Bardız’da 
iken 9. Kolordu’nun eldeki 3 tümeniyle taarru-
za geçme kararı vermiş, bu kararda ısrar etmiştir. 
Sarıkamış’a sürekli takviye Rus kuvvetlerinin gel-
diğinden habersizdir. Asker Sarıkamış önlerindeki 
tepelerde ilerlerken, kazanılacak zaferden emin olan 
Enver Paşa birliklere Ordu Karargahının öğleden 
sonra Sarıkamış’ta olacağını iletmiş, 9. Kolordu ise 
bu sırada Soğanlı Dağları’nda Rus ateşi altında en 
seçkin askerlerini kaybetmiştir. Ateş altında ilerle-
yebilen askerse, tepede büyük bir şok yaşar. Eldeki 
haritalara göre tepenin hemen ardında görünen Sa-
rıkamış 8 kilometre uzaktadır. 

Aynı saatlerde 10. Kolordu, Allahuekber Dağlarında 
mevcudunun yüzde doksanını yitirir; “Karanlıkta 
hareket ettik. Birlikler kolbaşlarını izliyorlardı. Hari-
taya göre, 3 saat sonra doruk çizgisindeki boyun nokta-
sını geçeceğiz sanıyorduk. İki katı uzaklıkta yol aldık, 
yokuştan kurtulmadık... Sonra bizi, arka tarafı iniş 
bir boyun noktası değil, uçsuz bucaksız bir kar yaylası 
karşıladı. Takatsiz düşmüştük. Şiddetli bir tipi başla-
dı. Göz gözü göremez oldu. Kimsenin kimseye sesini 
duyurması olanağı kalmadı. Uzun yol kolu dağıldı. 
Asker dere içlerinde, orman bucaklarında, nerede kara 
bir nokta, dumanı çıkan bir ocak gördüyse saldırdı ve 



28 Havâdis; 1914-1915

Kolordu çözülüp eridi... Subaylar çok uğraştı. Fakat 
kimseye söz duyurma gücü kalmamıştı. Yol kenarında 
karların içine çömelmiş bir er, karı kollarıyla kucak-
lamış, çığlık atarak dişleriyle kemiriyor, tırnaklarıyla 
kazıyordu. Kaldırıp yola götürmek istedim. Beni gör-
medi. Zavallı cinnet geçiriyordu. Belki on bin kişiden 
çok insanı karların altında bıraktık. Kurtulanların 
çoğu çıldırmış, ayakları şişmiş, etleri dökülüyordu...”45 

10. Kolordu kıtaları Allahuekber Dağlarını aynı 
anda aşamamışlar, askerin nakli üç gün sürmüştür; 

“Ayağımda tiftik çorap, üzerinde kalçın, onun üstünde 
de Rus lastiği olduğu halde, parmaklarım yine üşüyor, 
mütemadiyen atı mahmuzlayarak hareket ettirmek 
zorunda kalıyordum. Burada herkes kendi canını kur-
tarmak kaydine düşmüş, başkasından yardım bekle-
menin beyhude olduğunu anlamıştı Bununla bereber 
gözümü önümde giden Yüzbaşınınsırtından ayırmı-
yor,  yol arkadaşlarımı kaybetmemek için büyük gayret 
sarfediyordum...   

27 Aralık 1914 - Şafak söktü. Sabahın ayazı her tara-
fı yakıyor. En son gücümüzü sarfederek gidiyoruz. Bu 
sırada yolumuz kuytu bir yere düştü. Rüzgar nispeten 
azalmış, etrafın sisi zail olmuştu. Yolumuz üstünde 
portatif küreklere, mataralara, kırılmış cephane san-
dıklarına rasladık. Bunlar, kısmen karla örtülmüştü. 
Bunlar iyi alamet değildi. Alay’ın geçtiği yol üzerinde 
idik. Biraz daha ilerledik. Bazı askerlerin kucakların-
da silahları olduğu halde kıvrılarak yattıklarını, ka-
rın kefen gibi üzerlerini örttüğünü, yanlız  ayakkabı, 
kaput, kabalak gibi bazı eşyaların dışarda kaldığını 
gördük. Bunların önünden azap duyarak geçtik. Bi-
raz daha yürüdük. Yine bir yerde saman kırntılarına, 
at torbalarına, kağıtları dağılmış evrak sandıklarına, 
ölmüş hayvanlara rastladık. Halimiz feci’di! Bem-
beyaz dağ silsileleri uzayıp gidiyor, canlı bir mahluk 
göremiyorduk. Ben iyice yorulmuştum. Bir yere kıv-
rılıp yatmak, biraz uyumak ihtiyacını şiddetle duyu-
yordum. Fakat bir daha uyanmamak korkusu beni 
ürkütüyor, gözümü dört açıyordum. Bununla beraber 
duygularımız körleşmiş, düşünme sahamız daralmış, 
hayatla olan alakamız kesilmiş gibiydi. Ne açlık, ne 
susuzluk, ne korku, ne telaş hiçbir şey duymuyorduk. 
Üç arkadaş olduğumuz halde aramızda fersahlarca 
mesafe varmış gibi birbirimize yabancı duruyor, dert-
leşip yardımlaşamıyorduk. Velhasıl ölümle aramızdaki 
mesafe, zaman o kadar kısalmıştı ki, ufak bir bahane 
bizi birbirimize kavuşturacak, ummana düşmüş katre 
gibi eriyip gidecektik. Hava açıldı. Rüzgar dindi. Bu 

sefer de güneşin ziyası, karların beyazlığı gözümüzü, 
canımızı yakıyor, bir yere bakamıyorduk. Şimdi tama-
miyle atların yürüyüşüne uymuş, hayvanların sırtında 
bir yük gibi meçhul yöne kımıldamadan gidiyorduk. 
Nihayet güçbela boyun noktasına çıkabildik. Bundan 
sonra yürümek daha kolaydı. Aşağı doğru iniyorduk. 
Gün batarken yorgun, aç, susuz bir halde Başköy’e 
yaklaştık. Alay’dan geri kalan efrat ile birlikte köye 
girdik.”46 

Bugün Moskova’daki askeri müzede sergilenen Rus 
Kurmay Başkanı Pietroroviç’in günlüğü  bize çok 
şey anlatmaktadır; “Allahuekber Dağlarındaki Türk 
müfrezesini esir alamadım. Bizden çok evvel Allah-
larına teslim olmuşlardı... İlk sırada diz çökmüş beş 
kahraman. Omuz çukurlarına yasladıklari mavzerleri 
ile nişan almışlar. Tetiğe asılmak üzereler. Ama asıla-
mamişlar. Kaput yakaları, Tanrının rahmetini o ci-
van delikanlıların yüreklerine akıtabilmek istercesine 
semaya dikilmiş, kaskatı... Hele bıyıkları, hele hele 
bıyıkları ve sakalları! Her biri birer fütuhat oku gibi 
çelik misali. Ya gözler?... Dinmiş olmasına rağmen şu 
kahredici tipinin bile örtüp kapatamadığı gözleri!... 
Apaçık!... Tabiata da, başkumandana da, karşısında-
ki düşmana da isyan eden ama Allahına teslimiyetle 
bakan gözler... Açık, apaçık!... İkinci sırada öyle bir 
manzara ki, hiçbir heykeltraş benzerini yapmayı ba-
şaramamıştır. O ürkütücü ayaza rağmen, sağlarında 
fişekleri debelenerek üzerlerinden atmaya tenezzül et-
memiş iki katırın yanında başlari semaya dönük, altı 
masal güzeli Mehmed... Sandıkları bir avuçlamışlar 
ki, hayatı biz ancak böyle bir hırsla avuçlayıvermişiz-
dir. Öylesine kaskatı kesilmişler. Ve sağ başta binbaşı 
Mustafa Nihat. Ayakta...Tanrım, bu bir ayakta du-
ruştur ki, karşısında düşmanı da, kâfiri de, lanetlisi de 
Tanrının huzurunda diz çöküş halinde gibi. Endamı, 
düşmanı dizegetiren bir tekbir velvelesi gibi. Belinde, 
fişeklerinin yuvalarını tipi ile kapatmaya bütün gece 
düşen kar bile razı olmamış. Sol eli boynundaki dür-
bünü kavramış. Havada donmuş, kale sancağı gibi... 
Diğer eli belli ki, semaya uzanıp rahmet dilerken öy-
lesine taşlaşmış. Hayrettir, başı açık. Gür erkek kömür 
karası saçları beyaza bulanmış...”47

Askerlikten muaf olmasına rağmen orduya gönüllü 
yazılan 10. Kolordu askeri Rizeli İrfanoğlu İsmail 
Efendi’nin anıları da Kolordu askerlerinin Allahu-
ekber Dağları’nda yaşadıklarına tanıklık etmekte-
dir; “O gece yarısına kadar o yaylanın Kuran sesi ile 
inlediğini çok iyi hatırlıyorum... Herkes ölmek üzere 



29Havâdis; 1914-1915

olduğunu biliyordu. Kan kaybından, soğuktan ölecek-
lerini biliyordu... Yani askerimiz, henüz şehit olmamış 
yarı mevcudu Kuran okuyordu... Mahşer gibi. Ne var 
ki gece yarısından sonra Kuran sesleri kesildi. Çünkü 
yaralıların hepsi öldü. Kolordu şehit oldu. Asker don-
du... Sadece Kuran okunuyor. Ağlamak yok. Çünkü 
ağlamak demek bir ümit beklemek, bir ışık beklemek 
demektir. Herkes öleceğini biliyor... Gece yarısından 
sonra ses kesildi. Artık kolordunun sustuğunu ben de 
anladım!... Ben yaralanmamıştım. O düzlükte, o ka-
ranlıkta yalnız kaldım. Nereye gidebilirdim. Soğuktan 
donabilirdim. Aklıma geldi ki yaralıların arasına gi-
reyim. Yaralanmış asker de, bir başka askerin nefesine 
muhtaç oluyor. Böylece ister istemez yaralılar, sürüne 
sürüne, karın üstünde öbekleşiyorlar, kümeleniyorlar. 
İşte böyle bir yaralılar kümesinin içine girdim... Yarı 
geceden sonra da şehitlerin vücutları soğuyunca, bazı 
şehitlerin kaputlarından alıp tekrar giyindim. Böylece 
birkaç kat giysinin içinde sabahı buldum... Çevreme 
baktım. Ses yok. Acaba sağ kalan kimse var mı? Yük-
sek sesle, bağırarak künyemi okudum. Kimse var mı, 
diye bağırdım; 200 adım öteden bir kişi daha doğrul-
du karın içinden. Böylece 10 kişi daha karın içinden 
toplandık. Toplandık amma; acaba biz, sağ mıyız, ölü 
müyüz diye epeyce tereddüt ettik!... Yayla sahipsiz kal-
dı. Silah ve cephane ile her taraf doldu! Silah, cephane 
var, amma onu tutacak el, kol yok artık. Neye yarar o 
demir parçaları?”48 

Von der Goltz Kafkas cephesinde olanları öğrendi-
ğinde “Kafkasya’da maalesef Napolyon Bonapart oldu-
ğunu iddia eden ve cahil yetişen birçok adam vardır. 
Bunlar, ordularına güçleriyle bağdaşmayan görevler 
vermişlerdir ve bu yüzden ordularını büyük zarara uğ-
ratmışlardır.” değerlendirmesini yapmıştır.49  

Hafız Hakkı Bey, Allahuekber Dağları’ndaki yürü-
yüşte Sarıkamış umudunu kaybetmiştir. Donmak-
tan kurtulan askerlerin çoğunun akıbeti ise birkaç 
gün sonra tifüs ateşinde yanmak olacaktır. Sonraki 
günlerde hastalık bitlerin de etkisiyle salgın halini 
alır; “Gelen hastalar ekseri Onuncu Kolordu efradı. 
Bazılarında öyle kehle var ki elbiselerinin rengini tef-
rik etmek  gayr-ı mümkün. Ya Rabbi! Ya Rabbi, sen 
merhamet et. Ne zelilane ölüm.”50 

27 Aralık akşamı Sarıkamış’taki Rus kuvvetle-
ri 1. Koban Plaston Tugayı ve Zaparojski Kazak 
Alayı’nın gelişiyle 10 bini bulmuştur. Dokuzuncu 
Kolordu Sarıkamış önünde hiçbir zaman bu kadar 
askeri bir arada toplayamamıştır.51 İhsan Paşa aynı 

gün Enver Paşa’ya yolladığı  raporda Harekatın baş-
langıcında 9. Kolordu mevcudunun 22 bin piyade 
ve kollar hariç 28 bin olduğunu, yanların güvenliği 
ve sahra toplarının korunması için ayrılan birliklerin 
hiçbirinin  sonradan Kolorduya katılmadığını, buna 
rağmen sınırın 18 bin mevcutla geçildiğini, şiddetli 
kış ve düşmanın inatla direnmesi sonunda Kolordu 
mevcudunun bine düştüğünü bildirmiştir. O gün 
29. Tümenin mevcudu 190 erdir. Dokuzuncu Ko-
lordu askerlerinin ancak subayların tabanca tehdit-
leriyle taarruza kalkabildiği, 10. Kolordu askerleri-
nin Allahuekber Dağları’nda can çekiştiği saatlerde 
Albay Hafız Hakkı Bey Enver Paşa’ya yolladığı ra-
porda “Yürüyüşe geçeceğim ve düşmanı Allahın izniyle 
perişan edeceğim.” demektedir.  

Enver Paşa’nın Harekata başlarken orduyu doyur-
mayı düşündüğü Sarıkamış’ta ise, 3 gündür demir-
yolu bağlantısı kesilen Rus askerlerinin 4 günlük 
yiyecekleri kalmıştır. Zira Sarıkamış’taki depolar ana 
depolar değildir. Tiflis’e ulaşan General Misleyevs-
ki Türk Ordusunun durumundan habersiz, Şehir 
Meclisi’ni toplayarak ‘yakın bir Türk tehlikesi’nden 
bahsetmiş, bunun üzerine halk istasyonlara yığıl-
mıştır. Aynı saatlerde Türk askerinin karla, tipiyle, 
açlıkla imtihanı en zorlu dönemecine girer; “Ölmüş 
Rus askerlerinin elbise ve çizmelerini giyen arkadaş-
larımız vardı... Muharebe sırasında atlar, katırlar da 
vuruluyorlar ve ölüyorlardı. Sonra bunların etlerini 
ateş buldukça pişirip yiyenler vardı.”52  

“Hiç şekeriniz yoksa hayalinizde bir topak şeker can-
landırırsınız, buna ‘ umma’ denir. Bir parçacık şe-
keriniz bulunur da, bitmesinden korktuğunuz için 
yalayarak çayınızı içerseniz, buna da ‘ yalama’ denir. 
Bir parça şekerinizi küçük küçük böler, her tane ile bir 
bardak çay içerseniz, buna ‘ kırklama’ denir. Bir de 
‘katma’ vardır ki; mutluluğuna tabur kumandanın-
dan aşağıdakiler erişemez. Onların nasibi, çoğunlukla 
‘umma’  ve üzüm, dut kurusuyla ‘ kırklama’ dan iba-
rettir. Bu çay içme sıralamasında erlere yer yoktur. On-
lar için; içinden saman parçaları çıkan taş gibi pek-
simet, arasıra verilen yağsız bulgur çorbası en büyük 
nimetlerdendir...”53 

“Erzurumlular orduya hediye olmak üzere pastırma, 
sucuk, çay, şeker ve sigara göndermişlerdi. Erlere bir 
şey düşmedi. İleri hatlarda bulunan bizlere pek az şey 
isabet etti.”54 
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“ Tifo ve tifüsün askerlerden köylüye bulaşarak yaptığı 
tahribat korkunçtu. Ordunun verdiği zaiyatın birkaç 
mislini halk vermişti. Evinde misafir kaldığımız Mus-
tafa Ağa boynunu bükmüş diyordu ki; ‘Köyümüzde on 
beş ihtiyardan başka kimse kalmadı, hele çocuklar top-
tan bitti, halimiz böyle ne olacak?’”55  

“Pislik ve sefalet o dereceye varmıştı ki askerlerin ya-
nına yaklaşılmıyordu. Pis kokmayan er yok gibiydi. 
Bu sefalet yüzünden taburların mevcudu 300’e kadar 
düşmüştü. Verdiğimiz genel yoklamalarda hasta sayı-
sının çokluğu, er mevcudunun azlığı üst makamların 
dikkatini çekmiş ve nedenini sormuşlardı. Nedenler 
açıkça anlatılınca da hiçbir ses çıkmamıştı.”56 

Harekat sırasında zaman zaman öncü birliklerinin 
de önüne geçmesi nedeniyle Türk subaylarına düş-
mana esir düşeceği’ endişesi yaşatan Enver Paşa’nın 
cephe gerisinde de esir düşme tehlikesi atlattığı anla-
şılmaktadır; “Enver Paşa Verişan’dan maiyet erkanıyla 
beraber, halkı tamamen Rum olan Divik köyüne gel-
di. Hala orada olduğunu zannettiği karargahı çoktan 
çekilmişti. Hırsından etrafta at koşturuyordu. Böylece 
bilmeyerek düşman eline düşeceği haberi, Yedikili-
se köyüne ulaşan Rumlar’ın ağızlarında dolaşıyordu. 
Hemen bir çare bulan köy eşrafından Hacı Şerif Ağa, 
adamlarından Hamza’ya: - Vaziyeti biliyorsun... dedi. 
Ahırdaki üç cins atımdan birine atla. Paşa’ya haber 
ulaştır, Ruslardan önce davranalım...

O gece Enver Paşa ile maiyetini Divik’den yukarı, Çü-
rüktaş yoluyle Bardız’a aşıran Hamza, görevini bitirip 
geri dönerken, yolda karşılaştığı Rus kazakları tara-
fından şehit edildi. Mezarı orada Zakim köyündedir. 
Geri döndürülen Enver Paşa, 28 Aralık günü Bardız’a 
uğradı. Kağızman’dan gelecek kuvvetin vaktinde 
Ağadeveler’e yetişemediğine sinirleniyordu. Ancak öğle 
yemeğinde bulunmuş, sonra da  hiddetli bir halde ora-
dan ayrılmıştı. Kimse nereye gittiğini bilmiyordu.”57  

28 Aralık gecesini açıkta geçiren 10. Kolordu’nun 
savaşabilecek asker sayısı bini bulmamaktadır.58 
Onuncu Kolordu’nun Sarıkamış önlerine planla-
nandan beş gün geç (29 Aralık sabahı), üstelik aske-
rinin neredeyse % 90’ını kaybederek gelmesi bir an-
lamda herşeyin sonu olmuştur. Bu beş gün boyunca 
Enver Paşa kolordudan hiçbir haber alamamış59,  
Kolordu’nun Allahuekber Dağları’nda verdiği zaiyat 
tam bir muamma olarak kalmıştır.  

29 Aralık’ta, kuşatmak için yola çıkan 3. Ordu ku-
şatılmaya başlanmıştır. Akşam üstü Çerkezköy’e 

(Yukarı Sarıkamış Köyü) girmeyi başaran 87. Ala-
yın askerleri 8 bin Rus askerince kuşatılır, mahsur 
kaldıkları 3 ayrı kulübede 3 gün boyunca Rus ate-
şine direnir, alay komutanı Albay Lütfullah Bey bu 
süreçte alay sancağını geriye göndermeyi başarır. 
Rusların kulübelerden birini havaya uçurmasından 
sonra alay komutanı alay müftüsü ve 300’den fazla 
erle teslim olmuş, alay mevcudunun yarıdan fazlası 
Çerkezköy’de yitirilmiştir.60  

Dokuzuncu Kolordu’nun 3 tümeninden arta ka-
lan ve toplansa bir alay sayısını bulmayan askerle-
ri geceyi buzlu siperlerde, ormanda geçirirken, 10. 
Kolordu’nun Allahuekber Dağları’nda yaşadığı fa-
cianın haberi nihayet cepheye ulaşır. Hafız Hakkı 
Bey 400 askeriyle birlikte Divnik’tedir. Onuncu 
Kolordu’nun durumunu öğrenen Enver Paşa hemen 
taarruza geçilmesini ister;“Hala çocukluğunu muha-
faza eden Enver Paşa, Rusların Sarıkamış’ta topçuları 
olmadığından emindi. Bunun için kendi toplarından 
şehre bakan ormanların civarındaki ileri mevzide 
bulunan dördü ile ateş açmak suretiyle 26. Tümeni 
harekata başlattı. Mushelov’un kilisenin yakınındaki 
meydanda bulunan iki topu, öyle tesirli bir mukabele-
de bulundu ki, çok geçmeden dört Türk topundan üçü-
nün sesi kesildi. Rus toplarının mevcudiyeti Türkler 
için nahoş bir sürpriz oldu”61

Rusların Sarıkamış’a getirdikleri onbeşlik havan ve 
obüs bataryalarıyla savaşın gidişatı değişmiştir. Tek-
nik açıdan üstünlük Harekat süresince Rus Ordu-
sunda olmuştur; “Gece karanlığında ortalık pamuk 
gibi beyaz karla kaplı olduğu halde, yine de koca ta-
buru kaybettik. Buradan da gece hareketlerinde çok 
sağlam tertibat alınmasının gerektiğine hükmettik... 
Düşmanın Şekerli ve İd’den (Narman) ilk defa olarak 
projektörle ara sıra önünü ve uzakları ışıklandırdığını 
gördük. Bizim orduda halen projektör yoktu.” 62  

Subayların orman diplerine, yollara dağılıp topladığı 
altı yüz döküntü asker her şeye rağmen 29/30 Aralık 
gecesi Makineli Tüfek Tepesinde bulunan 4 sur ma-
kinelisini süngü hücumu ile sustururak Sarıkamış’a 
girmeyi başarmalarına, Sarıkamış’ta istasyonu ve kış-
layı işgal etmelerine karşın, sayıca üstün olan düş-
man karşısında tutunamamış, geç saatlere kadar sü-
ren süngü muharebesi sonunda püskürtülmüşlerdir. 
Havan toplarının kışlayı ateşe tutması sonucunda 
kışlada bulunan askerler teslim olmak zorunda ka-
lırlar; “30 Aralık 1914 – Bu halimize rağmen Tümen 
Komutanı akşama doğru 93. Alay’ı birçok perakende 
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efrat ile takviye ederek Sarıkamış’a hücum ettirdi. Bir 
bölük kadar asker Sarıkamış’a girmeye muvaffak oldu. 
Fakat harekatta birlik olmadığından, vaziyet takviye 
ve takip edilmediğinden, bu hareket, Sarıkamış’a gi-
renlerin esaretiyle neticelendi.”63 

“Hastalık askerin sayısını yarı yarıya azalttı. Askerler 
harbin kazanılması ümidini kaybedince çoluk çocuğu-
nun başında bulunmak isteği ve memleket hasretiyle 
firara başladılar.”64 

Enver Paşa’nın artan firarlardan sorumlu tuttuğu 
subayları ön saflara gönderdiği, subayları başların-
dan gidince ne yapacağını bilemeyen erler yüzün-
den cephede kargaşa çıktığı da bilinmektedir. En-
ver Paşa’nın ‘saldırı sırasında her üstün, bir adım 
geri atanı derhal vurması’ emri birliklere iletilmiştir. 
Nitekim Genelkurmay Başkanlığı’nca bastırılan ‘3. 
Ordu Harekatı’ adlı kitapçıkta ‘dağılan askerlerin şid-
det yoluyla toplanırken diğerlerine gözdağı vermek için 
40-50 askerin kurşuna dizildiği’ belirtilmektedir.65  

Enver Paşa’nın hala harekatın başarıya ulaşacağı 
inancı taşımasının bir sebebi de Rus askerlerinin 
sayısından haberdar olmamasıdır. Kaymakam Şerif 
Bey anılarında Enver Paşa’nın Rus bölüklerinin 20 
neferden ibaret olduğuna inandığını, Türk subayla-
rının ‘ağızlarıyla kuş tutsalar’ bunların 160 neferden 
aşağı düşmediklerine Paşa’yı inandıramadıklarını 
yazmaktadır.66 

Seksen beş bin muharip askerle yapılması planlanan 
saldırı 9. Kolordu’nun elde kalan çeyrek mevcuduy-
la yapılmaktayken şimdi o da şiddetli top ateşiyle 
dağılıp gitmiştir. Enver Paşa birliklerin gece dinle-
nip sabah yeniden taarruza kalkmalarına izin verir; 
“Enver Paşa Ordunun eridiğini, artık herşeyin bittiği-
ni bildiği halde son bir gayretle oradan oraya koşuyor, 
yine şiddetli emirler vererek Ordunun geri kalanı ile 
vaziyeti kurtarmaya çabalıyordu. Rastgeldiği subayı 
beş on neferle ileri sürüyor, cephaneniz biterse süngü 
hücumu yapınız, diye ilk günlerdeki harp edebiyatını 
tekrarlıyordu. Kıtası dağılmış, açıkta kalmış subaylar 
bu halden bizar olmuşlardı. Çünkü perakende taar-
ruzların hepsi de felaketle neticeleniyordu.”67 

Hafız Hakkı Bey ise Enver Paşa’ya yolladığı raporla 
‘Saldırı yapma olanağının kalmadığını, Kolordunun 
dağınık bir halde olduğunu’   bildirmektedir. Fakat 
Enver Paşa saldırıya devam etmekte kararlı oldu-
ğundan yılın son günü de muharebeye devam edilir. 
Rusların takviyelerle cephede üstünlüğü ele geçir-

diği saatlerde 3. Orduyu kuşatan çember giderek 
daralmaktadır.  

32. Tümen Kumandanı Albay Abdülkerim 31 Ara-
lık günü Enver Paşa’ya ‘donmaların dışında firar eden 
binlerce eşraftan dolayı Tümen piyade taburları mev-
cudunun ellişer neferi geçmediğini, uzaklardan topla-
tılmak üzere memurlar çıkarılan bu erlerin, sığındık-
ları dere olukları, kovuklar, köy ahırları gibi yerlerden 
silah tehditleriyle toplandığını’ bildirmiştir. 

Türk birliklerinin geri çekilme hattının da Ruslar 
tarafından tehdit altına alındığı o gün,   Tiflis’deki 
Kafkas Ordusu Komutanı cepheden gelen haberler-
le rahat bir nefes alır. Zira  General Yudenich Tiflis’e 
gönderdiği raporda “Türklerin durumu umutsuz-
dur.” demektedir. General Bergman ise, Rus bir-
liklerine gönderdiği raporda Türk esirler arasında 
yayılan kuşkulu bir hastalıktan sözetmekte, temizlik 
müfrezelerini alarma geçirmektedir. O kuşkulu has-
talık tifüstür.  

İhsan Paşa’nın Enver Paşa’ya ‘9. Kolordu mevcudu-
nun 450’ye düştüğünü, onların da elden çıkarılması 
halinde makineli tüfek ve topçu malzemesinin hiç bir 
tarafa taşınması imkanı kalmayacağını’ bildirdiği 1 
Ocak günü Enver Paşa, ordunun namusu sayılan 
ve iki hafta önce Kafkasya’da dalgalanmak üze-
re Erzurum’dan yola çıkarılan Alay sancaklarının 
Erzurum’a geri gönderilmesini emreder. Rus Albayı 
Temrin aynı gün Albay Lastochkin’e şu raporu yol-
lamıştır; “Türkler bir kaç gün sonra açlık ve soğuktan 
doğal olarak eriyip gideceklerdir. Sessizce beklemeliyiz.” 

Nihayet ‘9. Kolordunun saldırı yeteneğinin 
kalmadığı’nı bildiren rapor da Enver Paşa’ya iletil-
miştir. Rapora göre tabur ve bölük komutanlarının 
yarıdan fazlası, takım subaylarının üçte biri şehit 
düşmemişse yaralıdır. Cephane ve erzak kollarıy-
la katarlarda bulunan usta askerler de muharabe 
alanına çağrılmış, bu geri hizmetlere yaralı erler 
verilmiştir.68 

İstanbul gazeteleri Kafkas Cephesindeki durumu; 
“Genel Karargahtan bildirilmiştir.  Kafkasya’daki or-
dumuz  komutanlığından bugün gelen bilgilere göre 
birliklerimiz, zaferlerle dolu ilerleyişini sürdürmek-
tedir.”  haberiyle duyurmaktadır.  İki hafta önce 3 
kilometreyi aşan yürüyüş kolu 100 metreyi geçmez-
ken, gazetelere göre ‘esir alınan Ruslar ve ele geçen 
askeri malzemeler Rusların yakında hezimete uğraya-
cağını’ göstermektedir. Okurlar 2 Ocak günü gaze-
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telerde Rusların ‘Savuçbulak’ın 50 km. kuzeyindeki 
Miyandü-Ab dolaylarında kesin yenilgiye uğratıldığı-
nı’ okuyarak sevinirler.69

Aynı gün Enver Paşa’nın birliklere yolladığı rapor-
da da“Bardız yakınında ve 32. Tümen’in karşısında 
bulunan düşman fena halde yenilerek geri çekilmiş ve 
bir daha görülmemiştir. Onbirinci Kolordu karşısın-
da bulunan düşman da 30 Aralık günü Aras ırmağı 
üzerinde kurduğu köprüden geçerek Aras’ın güneyine 
çekilmiş ve doğuya doğru püskürtülmüştür.” denil-
mektedir. Oysa Galip Paşa 11. Kolordu artıklarını 
iki koldan Rusların üzerine sürmüş, cephedekilere 
yardımcı olmaya çalışmaktadır. Dokuzuncu Kolor-
du Komutanı İhsan Paşa’nın emir eri Paşa’ya yedir-
mek için Rus tarafındaki köylerden patates çalarken, 
başkent gazeteleri “Kafkas cephesinde çok hızlı ilerle-
diğimizden arkamızdan telgraf telleri döşemeye zaman 
bulamıyoruz.” havadisleriyle doludur.  

“Hasta tezkiresine bakdım, Eğinli Hasan Efendi mah-
dumu Mehmed Fehmi. Onbirinci Kolordu Erkanı 
Harb İkinci Şube Yazıcı Çavuşu oluyor. Tanıyama-
dım. Zavallı yüzü koyun hayvana yatmış, elleri bilek 
mafsallarından ayakları topuk mafsallarından inci-
mad neticesi kangıren olmuş, abanos gibi simsiyah. 
Hayvanın palanına sürünen elleri iki üç parmakları 
selamilerinden düşmüş, yüzü gözü karmakarışık ta-
nınmayacak bir halde. Lakin ekibiyle hayvanı çeken 
neferi içeri çekmesini söyledim. Karantina koğuşuna 
kadar beraberce geldik, mümkün değil hala tanıyama-
dım. Zavallı vira yalvarıyor. Aman Rıza Efendi bana 
imdad diye yalvarıyor. Hiç bir şey söyleyemediğimden 
tanımadığımı anlamış olmalı ki Sehellikzade Fehmi 
olduğunu söyledi. Biçare bedbaht çocuk. İnsandan 
başka her şeye benziyor. Kulakları, gözlerinin önü, 
boynu boğazı kehle ile dolmuş, hatta elbise kehleden 
sıvalı gibi bir şey. Bu incimadlardan başka üstelik de 
tifo hastalığının iktazası abuk sapuk söylüyor. Ellerimi 
kes at beni Eğin’e götür diyor. Sertabibe koştum. Ecza 
deposunda bulunuyor. Abim de orada imiş meseleyi 
anlattım, her ikisi de geldiler muayene ettiler. El ve 
ayak selamileri tamamıyla bitmiş, mafsallarından ke-
siniz dediler. Ne vakit keseceğimi sordum. Üç dört gün 
banyoya konulup layıkıyla çürüdükten sonra kesmemi 
emrettiler. Hademeleri çağırdım soydurdum. Zavallı-
nın çamaşarı bile yok. Sabunlu bez ile yüzünün, vücu-
dunun kehlesini paklattım. Yeni bir çamaşır giydirte-
rek karantinada yatıyor. Sigara istiyor, eli tutmuyor ki 

içsin. Bugün içeri aldığım Pegirli Gölağazade Osman’a 
sigara içirmesini söyledim.”70 

Hafız Hakkı Bey Enver Paşa’ya, birkaç genç subay 
görevlendirilirse, kısa zamanda çevreden on bin 
er toplayabileceklerini rapor eder. On birinci Ko-
lordudan da ümidi kesen Enver Paşa, Liman von 
Sanders’in komutasında bulunan İstanbul’daki 1. 
Ordu Kumandanlığı’na “Beşinci Kolorduyu derhal 
trenle Ulukışla’ya ve oradan Kayseri-Sivas üzerinden 
Erzurum’a gönderiniz. Kıt’alara kışlık elbise giydi-
rilmiş olacaktır.” emrini göndermiş (bu askerin 1,5 
aydan önce Erzurum’a gelmesi mümkün değildir.), 
bu emir von Sanders tarafından uygulamaya bile ko-
nulmamıştır. Dahiliye Nazırı Talat Paşa  ile Başku-
mandanlık Karargahı Kurmay Başkanı Theuvenay 
arasında yetki tartışmaları yaşandığı gibi, Osmanlı 
ordularına zaman zaman Enver Paşa’nın bilgisi dı-
şında emirler verildiği de sonradan anlaşılacaktır. 

General Bergmann’ın birliklerine ‘yarın Türklere öl-
dürücü darbeyi yapacakları’nı haber verdiği saatler-
de Enver Paşa, bir keşif kolunun Bardız’a yollanıp, 
Başköy-Kızılkilise yolunun devamlı gözetlenmesini 
emreder. Bu emirden Paşa’nın ordunun geri çekil-
mesi için güvenli bir yol aradığı anlaşılmaktadır. Yir-
mi beş bin Rus askerinin Türk birliklerine ‘öldürücü 
darbe’yi vurmaya hazırlandığı saatlerde Hafız Hakkı 
Bey Enver Paşa’ya yolladığı raporda ‘Başkumandan 
Vekili ve Ordu Kumandanı olduğu için tutsak düşme-
sinin çok olumsuz etkiler yapacağı’nı belirterek cep-
heden ayrılmasını ister. Enver Paşa 3 Ocak’ta Albay 
Hafız Hakkı Bey’i ‘Paşa’lığa terfi ettirip71, 9. ve 10. 
Kolordulardan arta kalan askerleri ‘Sol Kanat Ordu-
su’ adı altında biraraya getirerek Hafız Hakkı Paşa’yı 
bu Ordunun komutanlığına atar ve Erzurum’a 
döner.   

Ertesi gün Hafız Hakkı Paşa’nın geri çekilme emrini 
yazdırdığı saatlerde, 9. Kolordu askerlerinin tamamı 
Sarıkamış önlerinde Müslüman Gürcü ve Türkistan 
Türkü Rus subaylarınca esir alınır; “Ruslar nihayet, 
9. Türk Kolordusundan geri kalan bütün birlikleri esir 
aldılar. Bunlar, 200 subay (İhsan Paşa ve 3 tümenin 
subayları), 100 asker, 20 makineli tüfek, 30 dağ topu 
(çoğu işlenmez halde) idi. Ogün ve ertesi gün, Prze-
valski, ormanı tamamen düşmadan temizleyerek daha 
birkaç yüz esir aldı. Üçüncü Ordunun 9. Kolordusu 
ortadan kaldırılmıştı.”72

 “4-5 Ocak 1915 
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– Subay, nefer 120 kişi kalmıştık. 3.500 mevcutlu 
alaydan artakalmış... Bunların teçhizatı iyi idi, hep-
sinin de keçe çizmeleri, sırtlarında koyun postundan 
kürkleri, mataraları, gözlükleri vardı... 10. Kolordu 
on günden beri zaptına uğraştığı Sarıkamış’ı, karlı 
dağlarını, yeşil ormanlarını arkada bırakmış çekiliyor 
amma, Hafız Hakkı, 10. Kolordunun yalnız adını 
almış götürüyor. Asıl Kolordu iskeleti, muhteşem şe-
hitleri, açlıktan can çekişen gazileri, köy odalarında 
yaraları kanayan mecruhları, sahra topları, bilcümle 
silah ve malzemesiyle hala orada, her tarafıyle aşina ol-
duğumuz Sarıkamış sırtlarında sebat edip duruyor.”73

Sonraki günlerde 11. Kolordu da, taarruz başladı-
ğında bulunduğu mevziye çekilir. Anı kitaplarında 
Rus askerlerinin, karşılarında duran ‘kirli üniforma-
sı buruş buruş, saçı sakalı birbirine karışmış’ İhsan 
Paşa’nın, kolordu komutanı bir Osmanlı Paşası ol-
duğuna inanamadığı yazılıdır. Rusların inanamadığı 
bir diğer husus da Türk ordusunun cesareti(!)dir. 
Dokuzuncu ve 10. Kolordu Komutanlıkları arasın-
da haberleşmeyi sağlayan irtibat subaylarından birisi 
iken Ruslara esir düşen Teğmen Tahsin Bey (İybar) 
anılarında 1. Kafkas Kazak Tümeni Komutanı Ge-
neral Baratof ile aralarında geçen bir konuşmayı 
şöyle anlatmaktadır; “General Baratof  içeri girdi. Ge-
neral, fişeklikli Kafkas milli elbisesi giyinmiş belinde 
gümüş kakmalı kama vardı... ‘Sarıkamış üzerine yap-
tığınız bu hareketi bir türlü anlayamadım, Kale boğa-
zından, Allahüekber dağından bu mevsimde aşmanıza 
hayret ettim. Bahusus ki ordunuzun kış teçhizatı da 
noksan, böyle bir manevranın saiki nedir? Aklım er-
medi’. Zımmen benden kendisini tenvir edecek izahat 
bekliyordu. Benim cevabım ise kısa oldu;

 - Biz, asker olarak sadece bize verilen emri yerine ge-
tirmeyi düşündük, böyle bir manevrayı icabettiren se-
bep üzerinde durmak aklımızdan bile geçmiş değildir.

- Ben de sizi değil, bu manevrayı kararlaştıran ku-
manda heyetinizi kasdettim. Biz mayısta Tiflis’ten 
Sarıkamış’a gelsek kürkümüzü, yün eldivenlerimizi 
almadan yola çıkmayız. 30-35 sene evvel buralar si-
zindi. Aralık ayında bu dağların nasıl bir soğuk yaptı-
ğını bilen tecrübeli general ordunuzda yok mu idi? Asıl 
merak ettiğim bu idi.

- ‘Soğuğu, teçhizat noksanını da düşünmedik’ diye bi-
rinci cevabımı daha kısa olarak tekrar ettim. General 
Baratof Rusya içerisinde yapacağımız seyahatte bize 
hayırlı yolculuk dileyerek yanımızdan ayrıldı.”74 

28 Aralık günü İstanbul’a çektiği telgrafta; “Hükü-
mete; Planım, Ruslar’ı iki kolordu ile arkalarına dü-
şerek ricata mecbur etmek, 11. Kolordu ile takip edip 
mahvetmekti... 11. Kolordu’yu  bekliyorum. Yetişirse, 
düşmanı bozacağım, fakat onlar gelmeden düşman 
zayıflamış kıtalarımıza taarruz eder ve muvaffak 
olursa, o vakit ordu mahf olmuş demektir... Muvaffak 
olamazsam son neferimle beraber öleceğim. Vasiyetim: 
Düşmana sonuna kadar karşı koyunuz. Ben hareketi-
me nedamet etmeden, kalben müsterih olarak ölüyo-
rum. Yaşasın dinim, vatanım, Padişahım!... 

Eğer geride kalanlarıma yardım etmek isterseniz, eşim 
sultan hanımefendi hazretlerine ayrılan ödenek yeter-
li değildir. Kendisinin refah içinde yaşaması için hiç 
olmazsa başkomutanlık ödeneğimin kendi ödeneğine 
eklenmesini, anne ve babamın refah içinde yaşamala-
rının sağlanmasını ve adıma hayırlı işler yapılmasını 
rica ederim.”75 diyen Enver Paşa cepheden ayrılmak 
üzere Erzincan’a doğru yola çıkacağı 8 Ocak günü 
Sarıkamış önlerindeki askerlere yolladığı bildiri-
de ise; “Arkadaşlar! Bir ay oluyor ki günlerce  süren 
muharebelerde düşmana nasıl saldırdığınızı gördüm. 
Havanın, yerin ve düşmanın gösterdiği direnmeleri her 
türlü yoksulluğa bakmayarak 

kırdınız, düşmanı ata topraklarından sürüp götürdü-
nüz. Düşmandan yerler aldınız. Sarfettiğiniz emekler 
hiçbir zaman kaybolmayacaktır. Sizi Padişahımız 
başta olduğu halde, bütün millet tebrik ediyor. İnşal-
lah bundan böyle de büyük başarılar kazanarak düş-
manı bir daha baş kaldırmayacak derecede kahreder, 
şehitlerimizin ruhunu şad edersiniz. Sizi Allah’ın bir-
liğine emanet ediyorum... Hareket, Rus Ordusu’nun 
kesin yenilgisiyle sonuçlanmadıysa da sarsılmasına 
imkan verdi. Ordumuz dinlendirilmekte, sonraki ha-
rekatlara hazırlanmaktadır. Ordu komutasını Hafız 
Hakkı Paşa’ya bırakarak İstanbul’a hareket ediyorum. 
Bütün bu bilgilerin gizli tutulmasını istirham ede-
rim.” demektedir. Paşa’nın dönüşte Kayseri’de kar-
şılaştığı Erzincan’a tayin edilmiş bir sağlık ekibine 
“Biz vazifemizi yaptık. Yaralılar sizi bekliyor.” dediği 
bilinmektedir.76  

9. Kolordu Komutanı İhsan Paşa ile karargahının 
Ruslar tarafından esir edilmesinden sonra 

Enver Paşa, sadrazama çektiği telgrafta Rus ordusu-
nun mağlup edildiğini, yorulmuş olan Türk ordusu-
nun ileri harekete devam etmek üzere hazırlanmakta 
olduğunu bildirmiştir.77
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General Berhman’ın “Kesinlikle anlaşılmıştır ki, Türk-
ler tam bir bozguna uğratılmıştır...  10. Kolordu’nun 
bir kısmı kurtulmaya  çalışmakta ise de, geri çekilme 
yolunu kesmek üzere birliklerimiz takip etmektedir.” 
şeklindeki raporunun Tiflis’teki Rus Ordu Kararga-
hına ulaştığı saatlerde, Hafız Hakkı Paşa da Enver 
Paşa’ya durumu özetleyen bir rapor gönderir; “Baş-
kumandan Vekili Enver Paşa Hazretlerine,Oltu dün 
düştü. Ne yazık ki asker kalmadı. Ordunun elde ka-
lan son çekirdeğini mahvederek Anadolu’yu büsbütün 
boş bırakmaktansa Köprüköy’e, Ruslar takip ederlerse 
Erzurum’a çekilmek lazımdır. Erzurum’da tutunabil-
memiz taze kuvvetin gelmesine bağlıdır.”78 

Enver Paşa Ulukışla’da kendisini karşılayan amcası 
Halil Paşa’ya “Kuvveyi külliye mahvoldu!” diyerek Sa-
rıkamış Harekatı’nı özetler.79

“Eğer her bir silahın, fişeğin, merminin, elbisenin ve 
bir ordunun beslenmesine gerekli olan gıda madde-
lerinin büyük bir kısmının hayvan sırtında ve kağnı 
arabaları üstünde karakışta bozuk, buz tutmuş yollar 
üzerinde böyle uzak mesafelere sevkedilmesi, her insan 
ve hayvan kaybı ikmalinin haftalarca süren çok zah-
metli meşakkatli karayollarının geçilmesiyle cepheye 
ulaşabilmesinin zorlukları düşünülecek olursa, böyle 
bir teşebbüsün ne demek olduğu kolaylıkla anlaşıla-
bilir. Kafkasya Türk ordusunun deniz yoluyla beslenip 
ikmal edilmesi ihtimali de, Karadeniz Rus donanma-
sına kesin bir darbe indirilmediği müddetçe gerçekle-
şemezdi. Bir görüşme esnasında Enver’in dikkatini, 
harekâta katılacak birliklerin büyüklüğü oranında 
tabiatıyla artacak olan bu büyük zorluklara çekmek 
istediğim vakit, o, kendine has olan sevimli tebessümü 
ile bana: ‘Ah, bunlardan şimdi bahsetmeyelim, bunla-
rı hiç düşünmeyelim!’ demişti.

Enver’in bunlardan bahsetmemesi ve bunları düşün-
memesi binlerce kahraman Trük askerinin hayatına 
mal olmuştu; çünkü bizzat Enver’in komutası altında, 
Kafkas cephesinde 1914/1915 kışı yapılan taarruz, 
Rus mukavemetiyle değil, aksine arazinin getirdiği 
zorluklar, hava şartlarının verdiği eziyetler, menzil 
hizmetlerinin yapılmayıp kesilmesi yüzünden berbat 
ve perişan olmuştu.”80

“Bu (Sarıkamış) taaruzu haklı çıkarmak yolunda 
her hangi bir sebebi Harp Tarihi hiç bir zaman tesbit 
edemeyecektir.”81

“Böylelikle Sarıkamış seferinden Alman’ların, kendi 
cephelerinin hafiflemesi yolunda besledikleri ümid ger-

çekleşmez. Bilakis bu yüzden karşılarındaki Rus kuv-
vetleri artar.

Daha sonraları yeni Türk kuvvetleri geldikçe Rus’lar 
Kafkas cephesinden aldıkları bu kuvvetler yerine başka 
ve daha değersiz, bilhassa kazak ve plantonlar (yaya 
kazaklar) gibi Alman cephesinde az işe yarayan birlik-
leri getireceklerdir.

Başka bir yerde de dediğimiz gibi Sarıkamış’dan sonra 
bir çok Osmanlı birlikleri başka yerlerden alınıp hasıl 
olan boşluğu doldurmak için Kafkas cephesine gönde-
rilir. Bu münasebetle Liman Paşa şunları der:

‘Bu teessüfe değer girişit (Sarıkamış) Enver’le benim 
aramda çok ve ciddi ihtilaflara sebep oldu. Enver, 
Kafkasya’dan ayrılmadan önce üçüncü orduyu berkit-
mek için. V. Kolordunun derhal denizden Trabzon’a 
taşınmasını telgrafla buyurmuştu.’82

Rus Ordusu Kurmay Başkanı Maslofski savaş anı-
larını anlattığı ‘Umumi Harp’te Kafkas Cephesi’ adlı 
kitabında, ‘Kars Askeri Dairesi Kumandanı’na, sıcak-
ların başlaması  ile bulaşıcı hastalıkların çevreye  ya-
yılmasını önlemek için Türk askerlerinin cesetlerinin 
vakit kaybetmeksizin defnedilmesinin emredildiğini’ 
yazmıştır83; “Esirler büyük problem teşkil etmektedir. 
Onlara muhafız, iskan edilecek yer ve yiyecek tedarik 
etmek gerekiyor. Birçok yaralının tedaviye ihtiyacı 
vardır...”84

Sarıkamışlı köylüler torunlarına ‘o yıl dağlara baktık-
larında, üzerine kar düşmüş çalılıklar gördüklerini, o 
çalılıkların kurda kuşa yem olmuş askerlerin kemikleri 
olduğunu oraya gidince anladıklarını’ anlatırlar. 

“Bu Türklerin ve Rusların inanılmaz bir mukavemet 
ve istikrarla hareket ettikleri bir imha muharebesi idi. 
Eğer Alaca-dağ tarihte Rus Ordusunun kahramanlı-
ğını gösteren bir sayfa olarak kalacak ise, Sarıkamış, 
Türk mücahitlerinin ruhlarındaki büyük kahraman-
lığın tezahürü olarak yaşamalıdır.” 85
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Notlar
* Aynı müellife ait “Ateşe Dönen Dünya: Sarıkamış” isimli kitaptan 

alıntı yapılmıştır.)

1 1. Dünya Savaşı’nda Bir Yedek Subayın Anıları, s. 108 

2 Sarıkamış 1876-1877 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Ruslar’ın eline 
geçmiş ve kasabaya bir Rus garnizonu yerleştirilmiştir.
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Osmanlı Devleti orduları Birinci Dünya Savaşı sıra-
sında birçok cephede İngiltere, Fransa, İtalya ve Rus 
ordularıyla savaştı. Bu cephelerden birisi de Süveyş 
Kanalı Cephesi’dir. Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı 
Devleti’nin bütün topraklarını çevreleyen sınırlarını 
korumak için için verdiği kanlı çarpışmalara sahne 
olmasıyla tarihe geçmiştir. Osmanlı orduları, Ku-
düs, Mekke, Medine, Şam, Bağdat ve Kahire için 
savaşmıştır. Süveyş Kanalı Cephesi aslında 1882 
yılında işgal edilen Mısır’ı İngiliz boyunduruğun-
dan kurtarmak için yapılan bir hamledir. Neticede 
başarısız olunmuştur ancak dünyaya verilen mesaj 
şudur; Osmanlı Devleti’ne ait olan topraklar çetin 
bir mücadele göze alınmadan ele geçirilemez. Os-
manlı Devleti, zayıf da olsa topraklarını korumak 
için amansız bir savunmaya geçer. İşgal edilen top-
raklarını tekrar kazanmak için saldırmaktan kaçın-
maz. Öte yandan, Süveyş Kanalı cephesi Mısır, İn-
giliz işgaline uğramasına karşın Osmanlı Devleti bir 
tepki geliştirmedi iddiasını sürdürenlere karşı, tarihi 
kayıtlara geçen bir tepkidir. Birinci Dünya Savaşı 
sonuçları değerlendirildiğinde, Osmanlı orduları 
Ortadoğu’daki topraklarını terkederken canları ba-
hasına toprak bütünlüğünü korumaya çalışan asker-
lerinin yiğitce savaşmalarını tarihe geçirdi.

1. Savaş’ın Ayak Sesleri ve Ii. Abbas 
Hilmi Paşa’nın Mısır’dan Uzaklaşması
1914 yılı, Hıdiv için kötü başlayan bir yıl olmuştu. 
Mısır’da Kitchener ile anlaşmazlık noktaları artık 
onun için katlanılamaz hale geldi. Sa‘d Zağlul’un yıl-
dızı parlarken Hıdiv’in yazgısı değişti. 1914 yılında 
Ocak ayından Haziran ayına kadar ilk çalışmalarını 
yapan Mısır Meclisi, Mazlum Paşa’nın başkanlığın-

OSMANLI DEVLETİ’NİN ORTADOĞU’DAKİ SON 
HAMLELERİNDEN SÜVEYŞ CEPHESİ ve  

SON HIDİV II. ABBAS HİLMİ PAŞA’NIN ROLÜ

da toplandı. Meclis’in başkan vekilliğine Sa‘d Zağlul 
Paşa oybirliğine yakın bir ittifakla seçildi. Urâbî Paşa 
ve Mustafa Kâmil Paşa’dan sonra milliyetçi hareketi 
başlatan Zağlul, Kitchener tarafından kesinlikle is-
tenmeyen bir kişiydi. Doğal olarak, bu sonuç Lord 
Kitchener’i son derece kızdırdı.

Kitchener arzusuna aykırı bir şekilde yapılan bu 
seçimi Alman dostu Hıdiv’in bir oyunu olarak yo-
rumladı. Doğrudan doğruya Hıdiv’i suçlamaya baş-
ladı. Bunun üzerine, sükunete ihtiyaç duyan II. Ab-
bas Hilmi Paşa yaz tatilini vesile yaparak Mısır’dan 
ayrılıp İstanbul’a geldi. Bu tercih, zahiren karşı çıkı-
lacak ve engellenecek bir durum değildi. Zira Hıdiv 
genellikle yaz aylarını İstanbul’da geçiriyordu.

Kitchener tarafından şiddetli bir tepkiye muhatap 
olan Hıdiv Mısır’ın kendisi için güvenli olmadığı 
korkusuna kapılmış da olabilirdi. Zira, Mısır’da mil-
liyetçilik hareketi 1895’ten sonraki en heyecanlı ve 
en fazla kalabalıkların katıldığı bir dönemi yaşıyor-
du. Artık Hıdiv’in doğrudan doğruya hedef alınma-
sı noktasında Kitchener’in kaybedeceği fazla bir şey 
yoktu.

Kahire’de can güvenliğinden emin olmamaya başla-
yan Hıdiv’in başına, İstanbul’da iken umulmadık bir 
olay geldi. 24 Temmuz 1914 günü arabasıyla Bâbıâli 
yokuşunu çıkarken, İran elçilik binasının bulundu-
ğu köşebaşından Sultanahmet›e doğru sapacağı sı-
rada Hıdiv’e bir suikast yapıldı. Hıdiv’in vücudu 
birkaç kurşunun isabe- tine uğradı. Ama kurşunla-
rın hiç biri öldürücü değildi. Hıdiv basit sıyrıklar-
la yaralanmıştı. Buna karşılık damadı, Celâleddin 
Paşa suikastçının üstüne atlamıştı. Saldırgan ona da 
birkaç el ateş etmişti. Bunlardan birisi Celâleddin 

Prof. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK
Mimar Sinan Üniv. Tarih Blm.
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Paşa›nın dizine isabet ettiğinden Damat Paşa haya-
tının sonuna kadar sakat kalarak bu suikastin neden 
olduğu hasarı ömür boyu taşıdı.

Silah seslerini duyan ve Hıdiv’in vurulduğu habe-
rini alan kalabalık bir grup, Bâbıâli’deki memurlar 
ve üst düzey devlet adamları da dâhil olmak üzere 
olay yerine koştu. Sadrıazam Said Halim Paşa, En-
ver Paşa ve Talat Paşa da olay yerine geldi. Hıdiv’i 
İran Sefareti’nin karşı köşesindeki binaya alıp ilk 
müdahalenin yapılmasını sağladılar. Hıdiv yaraları 
sarıldıktan sonra Çubuklu’ya götürüldü. Geri kalan 
tedavisi de Çubuklu Kasrı’nda yapıldı2

Suikastçı, Mısırlı bir öğrenciydi ve iyi bir aileye 
mensuptu. Suikasti yapan kişinin Mısır milliyetçi-
lerine isnad edilmişti. Ancak başka iddialar da var-
dı: Acaba suikastçi gerçekten aşırı milliyetçi miydi? 
Kimin adına bu eylemi yaptı? İttihatçılar adına mı 
yoksa İngilizler adına mı bu eylemi yapmıştı? Olayı 
soruşturan Babıâli kesin ve ikna edici bir sonuca va-
ramadı3. İngiliz kaynakları bu suikast teşebbüsünde 
İttihatçıların bir tertibi olduğu yönünde açıklama 
yaptılar. Ama, Hıdiv’in Kitchener ile aralarındaki 
bağları neredeyse tam olarak kopardığı bir sırada bu 
olayın vuku bulması İngilizler açısından düşündü-
rücü olmalıdır. Hıdiv aldığı yaralar sonucu Mısır’a 
geri dönemedi. Hatta iyileşip geri dönmek isteme-
sine rağmen İngilizler güvenlik gerekçeleriyle karşı 
çıktılar. Savaş çıktığında ise Hıdiv’in zaten İngilizler 
tarafından makamına geri döndürülmeyeceği ve ala-
şağı edileceği anlaşılmıştı.

Suikastın vuku bulmasında İttihatçıların da parmağı 
olabilir. Çünkü söz konusu dönem, İttihatçıların bazı 
politikalarını gerçekleştirmek için suikast yöntemle-
rini  kullandıkları bir dönemdir. Kavalalı Mehmet 
Ali Paşa soyundan gelen Said Halim Paşa, Osmanlı 
sadrıazamı koltuğunda oturduğu halde, bu makamı 
güvenli saymayıp gözünün Mısır Hıdivliği’nde ol-
duğuna dair söylentiler bulunmaktaydı. Buna ben-
zer suikast olaylarında, örneğin Mahmud Şevket 
Paşa’nın katlinde de birçok spekülasyonlar yapıldı4. 
İttihatçıların Enver Paşa’ya yükselme yolunu açma 
hesapları bağlamında yorumlar ileri sürüldü.

Öte yandan, Osmanlı Hükümeti’nin olayı soruştur-
madaki rahatlığı Hıdiv’i kızdırdı. Abbas Hilmi Paşa, 
zayıf ilişkiler içinde olduğu Osmanlı sadrıazamı olan 
kuzeni Said Halim Paşa’nın Mısır’ın başına geçme 

arzusunu da bildiği için suikast olayının onun tara-
fından planlandığı ve yürütüldüğünden şüphelendi.

Hıdiv iyileştikten sonra, Mısır’a dönmesini önce 
İngilizler istemedi. Bu yüzden bir sağlık sorunu 
yaşamamasına rağmen, İstanbul’da kalmaya devam 
etti. Aynı zamanda, Enver Paşa da Hıdiv’den hoşlan-
mıyor, onun yerine Sadrıazam Said Halim Paşa’nın 
atanması fikrine destek oluyordu. Ama I. Dünya Sa-
vaşı öncesinde Almanlarla yapılan gizli görüşmeler-
de çok vakit kaybettiğinden olsa gerek, bu meseleye 
kesin bir karar verip uygulamaya geçemedi. Böyle-
likle Hıdiv’in durumu belirsizliğini koruyordu. Bu 
gelişmeler nedeniyle Hıdiv’in Mısır’a dönmesi iki 
taraftan da engellenmiş oldu. Bu sırada Osmanlı 
Hükümeti’nin II. Abbas Hilmi Paşa’yı hıdivlikten 
almak ve Arap isyan hareketinin muhtemel lideri ol-
masını önlemek amacı güttüğü söylentileri de vardı.

2. I. Dünya Savaşı  ve İngiltere’nin 
Mısır’ı Himayesine Alması
I. Dünya Savaşı başladıktan sonra, Mısır’dan uzakta 
kalan ve İngiltere’nin Mısır’ı himaye ettiğini açık-
lamasıyla fiilen tahtını kaybeden II. Abbas Hilmi, 
siyasî geleceğinin kendi elinde olduğunu düşünerek 
mücadele etmekten geri durmadı. Savaş sırasında 
ve sonrasında çok yönlü politikalar izleyerek döne-
min etkin aktörleri arasında yer aldı. Savaşın karşı 
kamplarında yer alan İtilâf kuvvetlerinden İngiltere 
ve İtalya, İttifak kuvvetlerinden Almanya, Avusturya 
ve Osmanlı Devleti de II. Abbas Hilmi’yi kuvvetli 
veya en azından faydalı bir aktör gibi değerlendire-
rek onunla müşterek projeler geliştirmeye çalıştı.

Savaş sırasında Hıdiv karşı cephelerde yer alan ül-
kelerle bile çok tehlikeli ilişkiler içine girdi. Birbir-
leriyle savaşan ülkelerle veya aynı kampta ama ayrı 
hedefleri olan ülkelerle, çeşitli projeler konusunda 
anlaşma yapmaya ve bazılarını uygulamaya çalıştı. 
Bu çapraz ilişkiler ağı gösteriyor ki, Avrupalı büyük 
devletler aynı cephede yer alsalar bile Ortadoğu’da 
farklı ve çakışan çıkarları için müttefiklerinin aley-
hinde mücadele etmekte bir mahsur görmediler. 
Abbas Hilmi Paşa ise böyle karmaşık bir ortamda 
kendi idealleri peşinde mücadeleye girişti. Hatta 
kaybettiği mevkiini geri kazanma noktasında bazı 
avantajlar elde etti. Ortaya çıkan fırsatları da kullan-
maktan geri kalmadı. Söz konusu fırsatların kulla-
nılma biçimi ve çeşitliliği tarihin bu devresini daha 
ilginç kılmaktadır.
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Osmanlı Devleti açısından Abbas Hilmi’nin öne-
mi esas olarak onun savaş öncesinde Araplarla iliş-
kisinden kaynaklanıyordu. Bâbıâli’deki İttihatçılar 
Abbas Hilmi’den hoşlanmıyorlardı. Osmanlı Dev-
leti Mısır’ın kontrolünü tekrar ele geçirdiği takdirde 
Abbas’ın yerine, kendilerine tamamen sadık bir Hı-
div atamayı düşünüyorlardı.

Oysa İngiltere, Almanya ve Avusturya’nın Abbas 
Hilmi Paşa’dan elde edecekleri çıkarları daha baş-
kaydı. Ortadoğu ve Mısır’daki politik hedefleri ya-
nında, Avrupa’da bulunan Araplar, Hindistan Müs-
lümanları gibi doğu topluluklarını yönlendirmek 
açısından Abbas Hilmi Paşa’nın rol alabileceği senar-
yolar olabilirdi. Doğu’da Osmanlı Devleti dışında, 
sömürge yönetimi altında kalmış olmasına rağmen 
Mısır tahtında oturan yarı-kral unvanını taşıyan 
Hıdiv Arnavutlar, Arap Yarımadası ve Mısır’daki 
Araplar konusunda bir propaganda unsuru olarak 
değerlendirilebilirdi. Kısacası Avrupa’nın düşman 
kuvvetleri açısından Abbas Hilmi’nin kendi tarafla-
rına katılması önemliydi. Aynı şekilde savaşta karşı 
tarafa geçmesine de engel olmak istiyorlardı5. Hıdiv, 
hem İngiltere’den hem de Osmanlı Devleti’nden 
kurtulup şahsî otonomi kazanma hedefini gerçek-
leştirecek siyasî ve askerî imkânlara sahip olmadığı 
için, onlara karşı başkalarıyla birlikte işbirliği sağ-
lama yoluna gitti. Abbas Hilmi Paşa’nın İngiltere 
tarafından resmen tahtından uzaklaştırıldığı ilân 
edildikten sonra, böyle bir mücadeleye girişmesi 
konusunda çok eleştiri aldı. Entrikacılık, yalancılık, 
dolandırıcılık, muhterislik gibi suçlamalara maruz 
kaldı. Bu eleştirilerin bazıları haklı olmakla birlikte 
çoğunluğu ön yargılarla ifade edilmiş haksızlık payı 
yüksek suçlamalardır.

Tahtı olan, Amr bin As’tan itibaren, Tolunoğlu Ah-
med, Ihşid bin Muhammed, Fatimî Halifesi Cevher, 
Selahaddin-i Eyyubî, Baybars, Kalavun gibi büyük 
hükümdarlardan sonra büyük dedesi Mehmed Ali 
Paşa zamanında çok parlak devirler yaşamış büyük 
bir memlekette Hıdivlik gibi önemli bir makamda 
oturan kişi elbette, önce kendi tahtını bağımlılık-
tan kurtarmaya çalışacaktır. Bu yöndeki gayretlerini 
şeytanî olmak, entrikacı olmak ve menfaatini gö-
zetmek gibi aşağılayıcı sıfatlar kullanarak açıklamak 
doğru bir yaklaşım biçimi olamaz6. Her hükümdar 
öncelikle kendi tahtını sağlamlaştırmaya çalışır. 
Nasıl II. Abdülhamid kendine has bir idare sistemi 
kurup Osmanlı Devleti’ni Yıldız Sarayı’ndan yönet-

tiyse, nasıl II. Mahmud, Mehmed Ali Paşa ordula-
rına yenildikten sonra Rusya’yı İstanbul Boğaz’ına 
davet edip “denize düşen yılana bile sarılır” dediyse, 
II. Abbas Hilmi Paşa da kendi Hıdiviyet tahtını sağ-
lama almaya çalışmıştır. Diğer davranışlar ne kadar 
meşru ise onun ki de o kadar meşru ve haklıdır. An-
cak, Osmanlı Devleti’ne karşı sadakati sorunludur. 
Osmanlı fermanı ile atandığı Mısır Hıdivlik maka-
mını sürdürmek yerine, savaşın kendisine sağladığı 
fırsatları kullanmaya çalışmıştır.

Abbas Hilmi Paşa, genç yaşta Hıdivlik makamına 
geçtikten sonra, oturduğu makamı güçlendirmeye 
çalıştı. İlk olarak, kendi makamının bağımsızlığını 
sağlamak için İngilizlere karşı Osmanlı Devleti’nden 
yardım bekledi. Bu konuda İstanbul’a ziyaretler 
yaptı ve çeşitli teşebbüslerde bulundu. Mısır’daki 
milliyetçi yapılanmaları destekledi. Ilımlı kanattan 
olsun, İslâmcılığı savunan kanattan olsun milliyet-
çilere destek verdi. Bazen konjonktürel nedenlerle 
desteğini kesmiş olsa bile 1895’lerden sonra gelişen 
milliyetçilik hareketinde büyük bir rolü vardır.

1904 yılındaki İngiliz-Fransız anlaşmasına kadar 
Fransa’dan da yardım bekledi. Bazı konularda destek 
de aldı. Ancak Fransızlar İngilizlerle Mısır’a karşılık 
Fas konusunda anlaşma sağlayınca bu ülkeden de 
yardım alamaz oldu. Bu sefer mecburen İngilizlerin 
karşısındaki Almanya’ya yaklaştı.

1895’te Osmanlı halifesini Arap bir halifeyle değiş-
tirme projesi ortaya atıldı. İngilizlerin çıkarına gö-
rünen bu projede son hıdivin rolü var mıydı? Yoksa 
adının geçtiği bu projeyi Mısır’ı bağımsızlaştırmak 
için mi kullandı?  Kişisel heveslerinin peşinde ko-
şan hıdiv, bağımsızlık ve  halifelik hesapları mı ya-
pıyordu? Bu sorulara tam olarak cevap vermek için 
I. Dünya Savaşı sona erene kadar yaptığı faaliyetleri 
kısaca gözden geçirmek gerekir. 

II.Abbas Hilmi, savaş öncesinde, kendisinin ve 
Mısır’ın Arap dünyasında liderliği için nabız yok-
ladı, taraftar bulmaya çalıştı. Kahire’nin yeni hali-
fenin yeri olarak uygunluğunu ön plana çıkarmak 
için çaba gösterdi. Pan-İslâmcı fikirleri olan Mizancı 
Murad’a verdiği destek 1895 sonrası ortaya atılan 
Arap halife arayışıyla çakışmaktaydı. Gaspıralı İsma-
il Bey’in 1907 ve 1908 yıllarında Kahire’ye yaptığı 
çok sayıdaki ziyareti oldukça dikkat çekiciydi. Onun 
hedefi burada bir Dünya İslâm Kongresi toplamak 
idi. I. Dünya Savaşı sürecinde de çeşitli Arap ileri 
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gelenleriyle gizli temaslar kurdu. Bunlar arasında, 
Hicaz’da Şerif Hüseyin, Libya’da Şeyh Ahmed Şerif 
Senûsî ve Asir’de İdrisî vardı. Bu hareketi İttihatçı-
ları kaygılandırdığı gibi, İngiliz ve Almanların da 
takibi altındaydı.

Osmanlı Devleti henüz I. Dünya Savaşı’na katılma-
dan İstanbul Beykoz’daki Çubuklu Kasrı’nda İngiliz 
sefiri, Lewis Mallet, Hıdiv’e bir ziyarette bulundu. 
Konu dönüp dolaşıp başlamış olan dünyadaki ku-
tuplaşmalar içinde, Osmanlı’nın ve Mısır’ın duru-
mu Mallet tarafından kasten dile getirildi. Mallet 
özellikle Hıdiv’in tutumunu öğrenmeye çalışıyordu. 
Sefir görüşme sonunda, Abbas Hilmi Paşa’nın Al-
manlarla dostluk ilişkisinin devam ettiği kanaatini 
edindiğinden öfkeliydi. Köşkten ayrılırken, Hıdiv’in 
damadı Celâleddin Paşa’ya:

“-Korkarım ki Hıdiv hazretleri fena atın üzerine 
para koymuştur, sonunda her şeyi kaybedecektir.” 
diyerek tepkisini belli etti7. Bundan sonra Hıdiv’in 
Mısır’a dönme ihtimali İngilizler açısından tama-
men ortadan kalkmış görünüyordu.

Söz konusu olaydan kısa bir süre sonra, 1914 yılı 
sona ererken Osmanlı’nın durumu açıklık kazan-
mıştır. Talat Paşa ve Enver Paşa ikilisi, içinde bu-
lundukları hükümete ve en başta Sadrıazam Mısırlı 
Prens Said Halim Paşa ile Bahriye Nâzırı Cemal 
Paşa’ya bile haber vermeden, bir emrivaki sonucun-
da Osmanlı Devleti’ni I. Dünya Savaşı’na soktular. 
I. Dünya Savaşı başlarken Kahire’de  İngilizlerin 
desteğinde yayınlanan Arap Ulusal Manifestosu Mı-
sırlıları Osmanlı Devleti’ne karşı haklarını alma mü-
cadelesine çağırıyordu.

İngiltere, Osmanlı Devleti ile savaşır duruma geldi-
ğinde Mısır hakkında bir dizi karar aldı. 19 Aralık 
1914 günü “düşmana katılmak” suçu ile II. Abbas 
Hilmi Hıdivlikten azledildi. Mısır İngiltere himaye- 
sine alındı. II. Abbas Hilmi’nin amcası Prens Hüse-
yin Kâmil “Mısır Sultanı” unvanıyla tahta çıkarıldı8. 
Bu durumu tanımayan Osmanlı Devleti “Mısır’da 
Osmanlı Hilâfeti’nin meşru hakimiyetini ihlâle ve 
Mısır’ı İngiltere’nin egemenliği altına sokacak al-
çakça davranışlara kalkışmasından dolayı” Hüseyin 
Kâmil Paşa’nın sahip olduğu rütbe ve nişanların 
sökülüp alındığına dair Meclis-i Vükelâ kararını 
Padişah Mehmed Reşad da onayladı9. 28 Aralık 
1914 kanunu ile vakıf cinsinden olan Hıdiv Abbas 
Hilmi Paşa’nın Mısır’daki mülkleri müsadere edil-

meye başlandı. Özel mülklerine haciz konuldu. Ge-
rekçe, alacaklıların hukukunun korunması idi, ama 
asıl gerekçe, Hıdiv’ in bir daha Mısır’a dönmesini 
engellemek ve tümüyle unutamayacağı bir şekilde 
cezalandırmaktı.

Ağustos 1914’te I. Dünya Savaşı başladığında Abbas 
Hilmi İstanbul’daydı. Kendisine yapılan başarısız 
suikast olayından sonra ülkesine dönecek kadar iyi-
leşti, ancak bu sırada I. Dünya Savaşı patlak verdi ve 
İngiltere elçisi savaş bitmeden ülkesine dönmesine 
izin verilmeyeceğine dair hıdivi uyardı. Hıdiv ise 
karşı bir pozisyon alarak Enver Paşa aracılığı ile İtti-
hat ve Terakki Partisi’ne yaklaştı. Diğer taraftan da 
başta Muhammed Ferid ve Şeyh Caviş olmak üzere 
Mısırlı milliyetçilerle barış yapmaya karar verdi. Os-
manlı Devleti’nin Üçlü İttifak’a katılmasıyla beraber 
Mısır halkına anayasa sözü veren ve onları İngilizle-
re karşı ayaklanmaya çağıran manifestolar yayınla-
dı. Mısır’da İngilizlerle işbirliği içinde olan Hüseyin 
Kamil ve bakanlarını tanımadığını ilan etti. Bu te-
şebbüsleri kayda değer bir sonuç getirmediği gibi, 
İttihatçılarla da arasını tam anlamıyla düzeltemedi. 
Bu yüzden de Osmanlı Hükümeti ile olan ilişkileri 
sorunlu olmaya devam etti.

3. II. Abbas Hilmi Paşa’nın Kahire’den 
Uzakta Mısır Siyaseti
I. Dünya Savaşı’nın patlaması yüzünden Lord Kitc-
hener, İngiliz karşıtı Hıdiv’in Mısır’a dönmesine 
izin vermeyi reddetti. I. Dünya Savaşı başladığında 
Hıdiv, savaş öncesi İngiliz karşıtı, Arap yandaşı, Al-
man yandaşı ve İslâm yandaşı politikaları sayesinde 
kendini riskli bir durumda buldu. Hem Osmanlılar 
hem İngilizler ona güvenmiyor, ondan hoşlanmı-
yorlardı. Hizmetkârlar, sekreterler ve Fransız eşin-
den oluşan maiyetiyle birlikte, İttihatçıların gözeti-
mi altında İstanbul’da kaldı.

Yardım için hemen Üçlü İttifak’a başvurdu: Önce 
Almanya’ya, sonra da Avusturya’ya. 22 Ağustos’ta, 
İstanbul’daki Alman Büyükelçisi Hans von 
Wangenheim’la buluşup yeni projesini dile getirdi. 
Süveyş Kanalı’na özellikle Osmanlı birlikleri tarafın-
dan yapılacak bir saldırının, Mısır’daki İngiliz kar-
şıtlığını ve Pan-İslâmist duyguları harekete geçirerek 
bir ayaklanma çıkaracağını savundu.
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Savaştan önce, Araplarla olan bağı yüzünden Abbas’ı 
eleştirmiş olan Wangenheim şimdi Hıdiv’in ve öne-
risinin önemine ikna olmuş görünüyordu10.

Abbas Hilmi Paşa’nın düşünceleri Almanya’nın, 
zaten yayılmasından memnun olduğu, hatta katkı 
sağladığı Pan-İslâmizm’i kendi çıkarı için kullan-
ma düşüncesine uyuyordu. Böyle bir görüşün Al-
manya’daki temeli 20 yıl öncesine dayanmaktadır. 
İmparator ve aralarında arkeolog casus Max von 
Oppenheim’ın da bulunduğu bazı Alman liderleri, 
İngilizlere karşı girişilecek bir savaşta, Almanya’nın 
İngiliz egemenliğindeki Mısır, Hindistan ve İran 
Körfezi’ndeki Müslüman toplumu ayaklandırmayı 
plan dâhilinde değerlendiriyorlardı. Zira, Oppen-
heim 1911 yılında yapılan Türk-İtalyan Savaşının 
Mısır’da nasıl algılandığını araştırırken, Osmanlı 
Devleti’nin çökmesinden sonra İngilizlerin Mısır-
İngiltere destekli bir Arap hilafeti planladıklarını 
rapor etti. Ayrıca 1912 ve 1913 yılı ilkbaharında 
Kahire’de Abdin Sarayı’nda Lord Kitchener’in bu 
yönde politika geliştirmek için Şerif Hüseyin’in oğlu 
Abdullah (daha sonra Ürdün Kralı) ile görüştüğünü 
öğrenip kayıtlara geçirmişti11.

1914 sonbaharında, özellikle Avrupa’daki savaş kan-
lı bir yenişememe durumuna dönüşmüşken, Berlin 
gizlice ve başarılı bir şekilde Osmanlı Hükümeti’ne 
Ortadoğu’daki Almanya kampanyasına destek ver-
mesi için baskı yaptı. Almanlar, Osmanlının Pan-
İslâmizm propagandasını yaymasını ve Mısır’a sal-
dıracak bir ordu hazırlamasını istiyorlardı. Nihayet, 
Osmanlılar 2-3 Kasım’da Üçlü İttifak’ın yanında sa-
vaşa girdi. 11 gün sonra Osmanlı Padişahı Mehmed 
Reşad halife sıfatıyla, İngiltere, Fransa ve Rusya’ya 
karşı Müslümanlara cihat çağrısı yaptı.

Bir süreliğine, Hıdiv bu planlarda başrol oynadı. 
İngiliz işgalinden kurtulmuş Mısır’a dönmeyi ta-
sarladı. Enver Paşa, Almanların araya girmesinden 
sonra, çok hoşlanmadığı Abbas Hilmi ile görüştü. 
4 Eylül’de uzlaşma sözü verdiler. Toplantının ardın-
dan yapılan planlarda, Osmanlı ordusu Almanların 
yardımıyla Kanal’a saldıracak, bununla eş zamanlı 
olarak Mısırlılar arasında İngiliz karşıtı bir ayakan-
ma çıkartılacaktı. Abbas’ın Osmanlı Hükümeti ta-
rafından Mısır’a yeniden yönetici olarak gönderil-
mesini, Muhammad Ferid gibi sürgündeki Mısır 
milliyetçileri de destekliyordu. Osmanlılar, ayrıca, 
25 Kasım’da Alman büyükelçisinden gelen talebi de 
göz ardı ettiler.

İttihatçılar Osmanlılar Mısır’ı işgal ettiklerinde, Os-
manlı Hükü- meti Hıdiv olarak ya Sadrıazam Said 
Halim’i ya da Libya’daki Arap lider Senûsî’yi görev-
lendirmeyi planlıyordu. Bu sırada, Suriye’nin Os-
manlı valisi ve Mısır seferi için Suriye’de hazırlanan 
ordunun komutanı olan Cemal Paşa Hıdiv’i ziyaret 
etmeden ordulara komuta etmek üzere İstanbul’dan 
ayrıldı. Cemal Paşa kendi komutanlığında kazanıla-
cak zaferden sonra Mısır Fatihi unvanı ile anılmayı 
kafasına koymuştu12. Abbas Hilmi Paşa serzenişli 
bir dille Merkezî Büyük Güçlerin ve İtalya’nın bü-
yükelçisine Cemal Paşa’nın yanına Hıdiv’e muhalif 
olduğu bilinen beş Mısır milliyetçisi de alarak gitmiş 
olduğu şikâyetinde bulundu. İddiasına göre bu beş 
muhaliften biri Temmuz’da hıdive suikast girişimin-
de bulunan kişiydi.

Diğer taraftan Avusturyalılar Süveyş Kanalı’na ya-
pılacak bir harekâtın İtalyanları rahatsız edeceğin-
den endişe ediyorlardı. Onlara göre İtalya kanala 
saldırı durumunda tarafsızlığını bozup İngiltere’nin 
yanına geçebilirdi. Ayrıca, Mısır’ın ele geçirilmesi 
durumunda burada Alman etkisi baskın olacak ve 
Avusturya’nın hiçbir kârı olmadığı gibi zararı da söz 
konusu olacaktı. Bu yüzden, Avusturya da Kanal 
Harekâtı’na karşıydı13. Enver Paşa da bu endişeleri 
haklı bularak Wangenheim’a iletti. Alman elçisi, En-
ver Paşa’yı İtalya konusunda bir sorun çıkmamasına 
dikkat edileceği noktasında ikna etmeyi başardı14.

Kasım ayı sonunda, İstanbul’da Hıdivlik makamına 
kavuşma umutları azalan Abbas Hilmi, İtalyanlarla 
temasa geçip İngilizlerle uzlaşmasının mümkün ol-
duğu yönünde bilgi verdi. Ayrıca, amacının ‘taraf-
sız bir ülkede köşesine çekilmek’ olduğunu, ‘orada, 
belki ileride Büyük Britanya’yla uzlaşma konusunu 
tartışmanın mümkün olabileceğini’ söyledi. Sözünü 
ettiği ülke İtalya’ydı. Büyükelçi bu mesajı hükümeti 
aracılığıyla Roma’daki İngiliz Büyükelçisi Rennell 
Rodd’a iletti. Ne var ki, İngiliz Dışişleri Bürosu, 
nabız ölçen Hıdiv’i hiddetli bir şekilde reddetti ve 
İtalya’dan da Abbas’ın İtalya’ya yerleşmesine izin 
vermemesini istediler. 19 Aralık 1914 tarihinde, İn-
giltere Mısır’ı himayesine aldığını ilân etti. Hıdiv’in 
yerine, amcası Hüseyin’i tahta geçirdi. Ayrıca, Mı-
sır’daki İngiliz yetkilileri, savaşla birlikte başlayan 
toplu tutuklamaları yoğunlaştırdılar. Bu tutuklama-
lar eski Hıdiv’in ajanlarına ve hane halkına ve Os-
manlı yandaşlarına yönelikti. Bunun dışında daha 
önce önemli görevlerde bulunmuş bakanlar, yük-
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sek memurlar, parti liderleri ve üst düzey kadroları 
da tutuklanıyordu. Hatta Mustafa Fehmi Paşa bile 
hasta olduğu ve ömrünün son günlerini yaşadığı 
Marsilya’da gözaltına alınmıştı15. 

Mustafa Fehmi Paşa hükümet başkanı olduğu sırada 
İngilizlerin çok memnun olduğu kişiydi. Daha önce 
değinildiği gibi, Abbas Hilmi Paşa’nın Cromer’la 
yaşadığı ilk krizin de aktörüydü16. Tutuklamalara 
rağmen, Abbas’ın adamları tarafından İngiliz yet-
kililerine ve yeni sultan Hüseyin Kamil’e suikast 
planladıklarına ilişkin söylentiler çıktı. Hüseyin’e 
yoğun polis koruması sağlandı, oysa 1914’ün so-
nuna gelindiğinde İngilizler Mısırlılar arasında ‘eski 
Hıdiv’in hiç itibarı kalmadığı ve ona hemen he-
men hiç sempati beslenmediği’ şeklinde bir kana-
ate sahipti. Yine de, huzursuz olan İngilizler Ocak 
1915’te Abbas Hilmi’yi tutuklamak için onu Fransa’ 
ya çekmeye çalıştı.

Bu arada Hıdiv ile Sadrıazam arasındaki gerginlik 
o kadar artmıştı ki, Hıdiv  İstanbul’u terk etmiş 
ve Viyana’ya yerleşmişti. Burada yapacağı faali-
yetler yine tahtına kavuşmak içindi. İstanbul’dan 
Avrupa’ya taşınmasını İsviçre’de sürgündeki Mısır 
milliyetçilerinin liderleri Muhammed Ferid ve Mu-
hammad Fehmi teşvik etmişlerdi.

Almanlar ve Avusturyalılar ise Avrupa’da Abbas’ın 
konumunda bir İslâmî şahsiyetin kendilerine çok 
daha yakın olmasından memnun olmuş göründüler. 
Almanlar savaşı kazanmaları durumunda Abbas’ın 
Mısır’daki mevkiine dönebileceğini var sayarak sa-
vaş boyunca Abbas’ın kendilerine sadık kalmasını 
sağlamayı umuyorlardı. Fakat İttihatçı liderler, hem 
sorun çıkaran hem de kendilerine rakip olan biri 
olarak gördükleri Hıdiv’i yakında Mısır’a yapılacak 
Osmanlı seferi öncesi ortalıktan çekilmesine mem-
nun olmuşlardı.

Abbas Hilmi Paşa, 1915 yılı Ocak ayı boyunca Os-
manlılara Mısır seferine kendisinin önderlik etme-
sine ve tekrar Hıdiv olmasına izin vermeleri için 
girişimlerde bulundu. Kampanyasını önce Mısırlı 
milliyetçiler aracılığıyla, sonra da Berlin ve Viya-
na hükümetleri aracılığıyla yürüttü. Ferid ve Feh-
mi, ay başında Berlin’i ziyaret ettikleri sırada eski 
Hıdiv’in taleplerini Alman Dışişleri Bakanlığı’nın 
Doğu Masası yetkilileri Oppenheim’a ve Otto von 
Wesendonk’a aktardılar. Bir hafta sonra, Wangenhe-
im, hükümetinin, Osmanlıların eski Hıdiv’i Mısır 

seferinin başına geçirmek için bir bildirge yayınla-
maları konu-sundaki dileklerini Osmanlılara iletti. 
Üstelik Avusturya Hükümeti Abbas Hilmi’ye dev-
let başkanı gibi davrandı. Dışişleri Bakanı Kont 
Leopold Berchtold’la görüştü. İmparator Franz 
Joseph’in huzuruna bile çıktı. Bu haberler hem 
İstanbul’a hem de Berlin’e ulaştı.

Bu sırada, Abbas Hilmi Paşa’Nın uzun zamandır 
dostu olan Oppenheim kendisini Viyana’da zi-
yaret etti. Alman arkadaşı, hıdivin Temmuz’ dan 
beri İstanbul’da olup bitenler yüzünden fiziksel ve 
duygusal olarak sarsılmış olduğunu gördü. Hıdiv, 
Oppenheim’a Mısır Vatan Partisi’nin aşırı kana-
dının İstanbul’da kendi hedeflerine zarar verdiğini 
belirtti. Ferid ve Fehmi onu destekliyordu ama ara-
larında ateşli Pan-İslâmist ve Osmanlı yandaşı Şeyh 
Abdülaziz Çaviş’in de bulunduğu diğer etkili milli-
yetçiler kendisine karşıydı.

Abbas, Alman Hükümeti’nin onun Osmanlıların 
gözündeki konumunu sağlamlaştırmak için her şeyi 
yapmasını, hatta Alman imparatorunun huzuruna 
çıkarılmasını istedi. Fakat Oppenheim o an için bu 
talebi reddetti ve hıdive II. Wilhelm ile görüşme-
sinin Osmanlı Hükümeti ile eski Hıdiv arasındaki 
ilişkileri daha da bozacağını söyledi.

Hıdivlik makamına oturduğu ilk yıllarda, II. Abbas 
Hilmi ile milliyetçi hareketin çeşitli kolları arasında 
uyumlu bir ilişki vardı. Gazeteci ve hukuk adamı 
olmak yanında gerçekten karizmatik bir lider olan 
Mustafa Kâmil’i Hıdiv cömertçe destekledi. Bu sa-
yede Mustafa Kâmil İngilizlere karşı etkili bir mu-
halefet yaptı. Gazeteler yayınladı. Halka açık top-
lantılar yaptı. Bütün bu faaliyetlerine ilk adımını 
Hıdiv’in maddî destekleri sayesinde attı. Fakat za-
man, yollarını ayırdı.

4. Kanal Harekatı ve  
II. Abbas Hilmi Paşa
Alman Genelkurmayı’nın planlarını gerçekleştirme-
ye çalışan Enver Paşa, Süveyş Kanalı’nı aşıp Mısır’ı 
tekrar fethetmek amacıyla hazırlıklara başladı. Ön-
celikle İtalyanların Sirenika konusundaki çekincele-
ri bizzat Enver Paşa’nın devreye girmesiyle gideril-
meye çalışıldı17. Cemal Paşa bu harekâtın komutanı 
olarak atandı. Enver Paşa ve Cemal Paşa iyi niyetli 
olarak hareket ediyorlardı ama ciddi değerlendirme 
hataları yapıyorlardı. İngilizler için Londra ile Doğu 
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sömürgeleri arasındaki bağlantının düğüm nokta-
sı olan Mısır kolayca ele geçirilebilir miydi? İngil-
tere Mısır’ın bir tehditle karşılaşması durumunda, 
deniz nakil vasıtalarıyla, savaş gemileriyle hızlı bir 
şekilde hareket edip burada her türlü askerî tedbiri 
alma imkânına sahipti. Buna karşılık Osmanlı or-
dusunun imkân ve kabiliyetleri ne ölçüde buraya se-
fer düzenlemeye elverişliydi? Almanya’dan Kudüs’e 
kadar çeşitli kısımları tamamlanmamış tek hatlı 
bir demiryoluyla, asker, silah ve diğer savaş malze-
melerini nakletmek çok zaman alan zorlu bir işti. 
Ayrıca, gerekli yiyecek ve içecek maddeleriyle silah 
yüklenmiş askerler Sina Çölü’nü geçecek ve Kanal 
önlerine İngilizlerle eş değerde bir kuvveti yığacaktı. 
Bu imkânsızı başarmak gibi bir hedefti. Kıyı yolunu 
bir donanma yardımıyla kullanarak geçme imkânı 
olmadan böyle bir seferin düzenlenmesi harp tari-
hinde az rastlanan bir saldırı planıdır18.

İkinci olarak Süveyş Kanalı’nın nasıl geçileceği iyi 
hesaplanmamıştır. Süveyş Kanalı’nın her iki tarafı 
denize dayalı olduğu gibi, ortasında da geçilmesi 
zor geniş göller bulunuyor, bunlar kanalı bir takım 
parçalara bölmüş oluyordu. Bu durumda askerî sal-
dırıları yapan tarafa gösteri ve kuşatma manevrası 
imkânı yoktu. Osmanlı askeri kanalın kenarına 
geldiğinde cepheden saldırma planı uygu- ladığın-
da karşı taraf kanal boyunca yer alan demiryolunu 
kullanarak hızlı ve kuvvetli bir şekilde karşı koy-
ma imkânına sahipti. Buna karşılık vermek için 
İngilizlerden sayıca daha üstün asker ve ateş gücü 
gerekliydi.

Kanalın geçilmesi esnasında Mısır’da büyük bir halk 
isyanı bekleniyordu. Ancak, Cemal Paşa ordusuna 
bir tek nüfuz sahibi Mısırlıyı kabul etmedi. Zafe-
rinden o kadar emindi ki, bunu kimseyle paylaşmak 
istemiyordu. Sefer heyetine katılmak isteyen Hıdiv 
Abbas Hilmi Paşa’nın eşyası tren istasyonundan geri 
gönderildi. Cemal Paşa ile birlikte gitmek isteyen 
birçok Mısırlı eşrafın başvurusu reddedildi. Kafileye 
katılan birkaç kişi de sonradan bahaneler uydurula-
rak geri gönderildi.

Mısır’a bir taarruz yapılacaksa Kanal’ın geçilmesi 
değil, tahrip edilip kullanılmasının engellenmesi he-
deflenmeliydi19. Böylelikle İngilizler Mısır’da daha 
fazla asker bulunduracaklar ve deniz yolu engellen-
diği için doğu sömürgelerinden asker ve gıda nak-
liyatı sekteye uğramış olacaktı. Kanal Harekâtı’nı 
hazırlayan Alman subaylar bu konuyu hiç düşün-

memişler, Cemal Paşa ve Enver Paşa da bu durumu 
akıllarına getirmemişlerdi. Öte yandan, İngilizler de 
Kanal’ ın tahrip edilmesinden çok korkuyor olmala-
rına rağmen böyle bir durumla karşılaştıklarında ne 
yapacaklarını da bilmiyorlardı. Eğer İngilizler Türk-
lerin Kanalı tahrip edeceğini bilselerdi, ilk ateşi cep-
heden açarlardı. Buna teşebbüs etmediklerine göre, 
İngiliz istihbaratı önceden sefer planlarını elde etmiş 
miydi? Bu çok önemli bir sorudur.

Cemal Paşa, 15 Ocak 1915 günü Dördüncü Ordu 
kumandasında yaklaşık 20.000 askerden oluşan 
kuvvet ile Kanal Seferi’ni başlattı20. Buna karşı-
lık İngilizlerin 185.000 askerden oluşan kuvveti 
Mısır’da bekliyordu. Sekizinci ve Yirminci Tümen-
lerle Hicaz kuvvetinden oluşturulan birinci sefer 
kuvvetinin çölü geçmesi için gerekli her türlü ha-
zırlık yapılmıştı. Şose yol, demiryolu yapımı gibi 
işlerde övgüye değer çabalar sarf edilmiştir. Ocak 
ayında merkez kolu kanala ulaştı. Sol yan kolu ge-
cikti. Buna rağmen zaman kaybetmemek için mer-
kez koluyla bir gece kanalı aşma harekâtı başlatıldı. 
Tombazlara yüklenen kıtalar karşı kıyıya geçmeyi 
başardı. Ama bunlar tamamen ya İngilizlere hedef 
oldu ya da kaçmaya çalışırken boğularak hayatlarını 
kaybettiler. Sonuçta mağlup olan birlikler geri çekil-
di21. Bu yüzden Mısır kamuoyu çok kısıtlı da olsa 
Çanakkale’deki Türklerin başarısından haberdardı. 
Ancak, Kanal Harekâtındaki başarısızlık Mısır’daki 
Türk nüfuzunun sarsılmasına ve prestij kaybına ne-
den oldu22.  İngiliz Ordusu’nun komutasında John 
Maxwell ve emrinde 30 bin asker bulunmaktaydı. 
Sefer oldukça çetin şartlarda, Sina Çölünün geçil-
mesiyle gerçekleşti. Sonuç Osmanlı ordusu için pek 
iç açıcı olmadı. İngiliz ordusu 22 kayıp verirken, 
Osmanlı ordusunun kayıpları ve esir düşen askerleri 
1500’ü geçiyordu. Osmanlı Ordusu, ikinci bir taa-
ruza hazırlanmak için geri çekilirken, sanıldığı gibi 
bir Arap ayaklanması olmayacağı da anlaşılmış oldu.

İttihatçılar 2 Şubat 1915’te, Mısır’ı fethettikten son-
ra II. Abbas Hilmi Paşa’yı tekrar Hıdiv atayacakla-
rını beyan ettiler. Fakat bu ilân pek önem arz etme-
di. Osmanlı’nın 2-3 Şubat’ta kanaldaki başarısızlığı 
hem Abbas Hilmi Paşa’nın şahsî hedefleri hem de 
İttihatçıların Mısır’ı İngiltere’den geri alma niyeti 
açısından ciddi bir hayal kırıklığına yol açtı. Bu du-
rum ayrıca, Pan-İslâmizm ve Osmanlıların ilân etti-
ği cihada büyük bir darbeydi. Bu cephede meydana 
gelen zaaf Arab Yarımadası’nda Şerif Hüseyin’in işi-
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ni kolaylaştırdı. Çünkü buraya Mekke’ den askerî 
kuvvet kaydırılmıştı23.

Mısır’daki yenilgiye ve 1915 yılının kalan dönemin-
de İngiliz imparatorluk birliklerinin düzenli olarak 
İran Körfezi’nden Mezopotamya’ya ilerlemesine 
rağmen, Osmanlılar Çanakkale Boğazı’ndaki yo-
ğun İngiliz-Fransız saldırısını püskürtmeyi başardı-
lar. Ortadoğu’da dünya savaşı devam ettiği sürece, 
Abbas Hilmi ve Avrupa’nın Büyük Güçleri korku 
içinde oldular ve birbirlerine ihtiyaç duyup birbirle-
rini kullandılar. İngilizler, Çanakkale Boğazı’ ndaki 
sorunlardan ötürü Mısır kamuoyundan çekinmeye 
devam etti. Çanakkale cephesindeki Türklerin ba-
şarısı Mısır’daki İngiliz birliklerini etkiledi. İngiltere 
Savaş Bakanı Lord Kitchener, Mısır’daki başkuman-
danına şu talimatı verdi:

“-Çanakkale Boğazı’ndaki sıkıntılara ilişkin söylen-
tileri Mısır’ dan uzak tutmak için elinizden geleni 
yaptığınızı umarım.” Ayrıca Çanakkale’de cephe ge-
risinde Mısır Kızılayı ve Mısır Kızılhaçı bünyesin-
de hizmet eden Mısır’dan zorla götürlen askerler de 
vardı24.

İlk taaruzda başarılamayan hedefler bir kez daha 
gerçekleştirilmek amaçlandı. 27 Temmuz 1916’da 
Alman Albay von Kress Kressenstein kumandasında 
4. Ordu tekrar taarruza geçti. İkinci Kanal Harekâtı 
(3-5 Ağustos 1916)’da Osmanlılar açısından yenil-
giyle sona erdi.   Yaklaşık 18.000 kişilk bir kuvvet-
le ilerleyen Osmanlı ordusu ciddi kayıplar verdi. 
Osmanlı Ordusu’na karşı defansif davranmayıp 
saldıran İngiliz Kuvvetleri 1100 kayıpla Osmanlı 
Ordusu’nun Sina çölüne kadar çekilmesine sebep 
oldu.  

SONUÇ
Birinci ve İkinci Kanal Harekâtı başarısız olmasına 
rağmen Osmanlı birliklerinin geçilemeyeceği düşü-
nülen Sina Çölü’nü aşıp Süveyş Kanalı’nı tehdit et-
mesi, İngilizleri tedirgin etti. Buradaki askerlerinin 
sayısını 100.000 kadar artırmak zorunda kaldılar. 
Başka cephelerde savaşa sürecekleri önemli miktar-
daki bir orduyu Mısır’da tutmak zorunda kaldılar25. 
Süveyş Kanalı’na yapılan Türk taarruzlarıyla birlikte 
Filistin Cephesindeki direniş, daha çok Almanlara 
fayda sağlamıştır. Savaşın asıl merkezi olmayan ve 
tâli derecede ehemmiyeti haiz bu bölgede İngilizler 
daha büyük kuvvetler bulundurmaya mecbur kal-
dılar. Bu da Avrupa cephesinde özellikle Fransa ile 

Almanya arasındaki savaşta Almanya’ya kolaylık 
sağladı. İkinci Kanal Harekatı ise Avusturya’yı savaş 
yükünü azaltmak için planlandı. Bu harekat İtalyan 
saldırılarına karşı, savunma imkanlarını genişletme 
imkanı sağladı. Zira İngilizlerin İtalya’ya desteği sı-
nırlandırıldı26. Türkler âdeta Almanlar için büyük 
düşman kuvvetlerini Kanal çevresinde bağlamak va-
zifesini gördü27. Netice olarak, Cemal Paşa’nın bu 
cephede harcadığı para, savaş malzemeleri ve askerî 
kuvvet Osmanlı Devleti için lüzumlu bir harekât so-
nucu olmamıştır28.

Bundan sonra Türklerin çekildiği Gazze-Birüssebi 
hattı İngilizlerin Filistin’e girişleri için kilit bir sa-
vunma merkezi görevi yaptı. Osmanlı Ordusu, 
Süveyş Kanalı harekâtlarında başarılı olamayınca, 
dramatik bir şekilde geri çekilmiş ve telafi edileme-
yecek kayıplara maruz kalmıştır. İkinci harekattan 
sonra sırasıyla, El-Ariş’e sonra da Refah ve Gazze’ye 
çekilen Osmanlı askeri Refah’da kayıplar verdiği bir 
çatışmaya   daha girdi. Bundan sonra  Birinci, İkin-
ci Gazze muharebelerinde başarısız olan İngilizler 
ısrarından vazgeçmedi. Üçüncü Gazze muhaberesi 
sonucunda Osmanlı Ordusu 1917’de Kudüs’e kadar 
çekilmek zorunda kaldı. 

Birinci Dünya Savaşı’nın başlardaki seyri Osmanlı 
Devleti için umutların tazelenmesine imkan tanı-
yordu. 1915 yılındaki Çanakkale ve 1916’da Irak 
cephesinde Kut’ül-Amare zaferleri Osmanlı idareci 
ve askerlerine moral verdi. Fakat, Kanal harekat-
larındaki başarısızlıklar, Osmanlı Devleti’nin Or-
tadoğu’daki varlığının sona ereceğini haber verir 
gibiydi. Büyük savaşın 1917 yılına ilişkin kayıtları 
Osmanlı Devleti açısından Ortadoğu’dan ayrılma 
süreci idi. Mart 1917’de Irak cephesinde ve Ekim 
1917’den Filistin cephesinde İngilizlerle yapılan 
savaşlar başarı getirmedi. Bunun akabinde Türkler, 
Kahire’den sonra Bağdat ve Kudüs’ü kaybetmişti. 
Fakat son tahlilde, Ortadoğu’nun sınırları çok yön-
lü hamlelerle, diplomatik oyunlarla, çetin savaşlarla 
ve kanla çizildi. Osmanlı ordusu ise vatanının bir 
parçası olan Ortadoğu’dan çekilirken savaşarak çe-
kilmişti. Ancak, Kanal Harekatına harcanan enerji, 
Gazze muharebelerinde sürmekle birlikte Kudüs’ün 
savunmasında tükendi. 1918’deki Nablus hezime-
ti  olarak da bilinen savaş ile birlikte Osmanlı Dev-
leti Ortadoğu’daki hakimiyetini tamamen yitirdiği 
bir döneme girdi. 
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Giriş
Çanakkale Muharebeleri tarihimizin önemli dönüm 
noktalarından birisidir. Çanakkale Cephesi’ne ilk 
ateş 3 Kasım 1914 tarihinde İngiltere’nin Osman-
lı Devleti’ne savaş ilanı anlamına da gelen Seddül-
bahir ve Orhaniye tabyalarının bombardımanı ile 
düşmüştür. Çanakkale’de asıl muharebeler 19 Şubat 
1915 tarihli Boğaz istihkâmlarının bombardımanı 
ile başlamış1 ilerleyen süreçte hemen hemen her 
gün devam eden bombardımanların en son ve en 
önemlisi 18 Mart 1915 günü gerçekleşmiştir.2 O 
gün İstanbul’a cepheden nakledilen yaralı sayısı 86 
kişidir.3 

Çanakkale Boğazı’nda 18 Mart 1915 günü İngil-
tere ve müttefiki Fransa’nın  modern savaş gemi-
lerinden oluşan donanması mağlup edilmiş, Türk 
topçusu büyük bir zafer kazanmıştır. Alınan mağ-
lubiyete rağmen İngiltere harekâttan vazgeçmeyerek 
Fransa ile birlikte 25 Nisan 1915 sabahı Gelibolu 
Yarımadası’nda Seddülbahir ve Arıburnu’na, Ana-
dolu tarafında ise Kumkale’ye aynı anda binlerce 
asker çıkarmıştır. Bu ihraç harekâtı ile başlayan kara 
muharebeleri 9 Ocak 1916 gününe kadar devam 
etmiştir.4

Gelibolu Yarımadası’nda o gün Türk askeri var olma 
mücadelesi verirken, cephe gerisinde de ayrı bir des-
tan yazılmış, millet cephe hastanelerde tedavileri 
süren gazileri, onların yardıma muhtaç aileleri ile 
şehitlerin yetimlerini unutmamıştır.

25 Nisan sabahı gelenler kendilerinden çok emindi. 
Boğazı savunan tabyaları ele geçirecek, böylece 18 
Mart’ın intikamını da alacaklardı. Harekâtın nihai 
hedefi ise Akdeniz Seferi Gücü’nün komutanı Ian 
Hamilton’un “Kurtarılacak Kudüs mü, yoksa Cons-
tantinople mü idi? Ne farkı vardı?” şeklindeki sözle-
rinde görüldüğü üzere İstanbul’du. Hâlbuki hesap 
edemeyip yanıldıkları bir husus vardı: İbradalı İbra-
him, Asteğmen Muharrem, Yahya Çavuş, İbrahim 
Naci ve isimlerini bilemediğimiz daha nice kahra-
manın şahsında devleşen Türk askeri… 

Çanakkale Muharebeleri ve 
Yaralıların İstanbul’a Nakli
25 Nisan sabahı başlayan kara muharebelerin ilk 
haftasında verilen zayiat 20 bin kişi civarındadır.5 
Hâlbuki Çanakkale’yi savunan 5. Ordu’nun o gün 
itibari ile hastanelerindeki toplam yatak kapasitesi 
ancak 5,050’dir. Bu durumda geriye tek yol 
kalmaktadır: Binlerce yaralının tedavi için Ağadere 
ve Akbaş iskelelerinden Şirket-i Hayriye ve Seyr-i 
Sefâin İdaresi’nin vapurlarıyla başta İstanbul olmak 
üzere çevre illere nakledilmesi.

2 Ağustos 1914’te ilan edilen seferberlikten üç 
gün sonra İstanbul’da 3.000 yataklık kapasitesinin 
Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin idare edeceği, toplam-
da ise 10.000 yataklık hastanelerin tesisinin planlan-
dığı bir talimatname Harbiye Nezareti tarafından 
yayınlanmıştır. Bu talimatname ile mevcut ve açı-
lacak hastanelere yaralı nakli için kullanılacak Ayas-

ÇANAKKALE MUHAREBELERİ,  
EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ VE ŞEHİTLERİN DEFNİ

Yrd. Doç. Dr. Lokman ERDEMİR
Çanakkale 18 Mart Üniv.  

Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
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tefenos, Tekirdağ, Gelibolu ve Çanakkale iskeleleri 
ile buralardan yaralıların nakil keyfiyeti de belirlen-
miştir. Gelen yaralıların, önce Gülhane’ye, buradan 
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından hazırlanmış has-
ta nakil arabaları ile İstanbul’daki muhtelif hastane-
lere sevki planlanmıştır.6

Binlerce yaralı gazinin nakledilmek üzere yolda ol-
duğu bildirildiğinde cemiyet hiç tereddüt etmeden 
olağanüstü bir gayretle yaralıları geç vakitlere ka-
dar Galatasaray, İstanbul ve Darüşşafaka Mekteb-i 
Sultânîlerinde açılan hastanelere yerleştirmiştir. Bu 
hastaneler yeterli gelmeyince ertesi gün Galata’da 
Saint Benoit Mektebi, Kadırga Doğumevi, Cağa-
loğlu’ndaki İstanbul İnas (Kız) Sultanîsi, Haydar-
paşa Tıp Fakültesi ve Taksim’deki Zapyon Mektebi 
yaralıların tedavisi için hastaneye çevrilir.7 Bunlar 
İstanbul’da açılacak onlarca hastaneden sadece bir-
kaçıdır. Hâlbuki muharebeler sırasında İstanbul’da 
açılan hastanelerin toplamı 52’ye ulaşmıştır.8

Sirkeci ve Haydarpaşa iskeleleri muharebelerin he-
men tüm acı hatıralarına şahitlik etmiştir. Muhare-
belerin ilk haftasındaki yaralı miktarı bunu açıkça 
göstermektedir. Haydarpaşa İskelesi’ne 2 Mayıs 
1915 itibari ile gelen yaralı sayısı 5 bin iken9 7 
Mayıs’ta bu sayı 12 bini bulmuştur. 5 Mayıs 1915 
tarihli The Daily Telegraph Gazetesi, bu tarihten 6 
gün önce (29 Nisan 1915) Perşembe günü 6 nakliye 
gemisinin Sirkeci İskelesi’ne 8,000’e yakın yaralıyı 
getirdiğinden bahsetmektedir.10  Ağustosta Anafar-
talar taarruzları sırasında İstanbul’da bulunan The 
Times Gazetesi muhabirinin “…gece bitmek bil-
meyen yaralı kafileleri akşam saat 10.00’dan sabah 
4.30’a kadar otelin önünden geçti” cümleleri de o 
günlerde yaşananların bir ispatıdır. 

İstanbul, ilk nakillerde yaşadığı heyecanı 19 Mayıs 
akşamı da yaşamıştır. O gün yapılan taarruzda 3.960 
kadar şehit verilirken sayısı 7.000’e varan asker 
de yaralanmıştır. Yaralıların Akbaş İskelesi’nden 
nakillerini gösteren çizelgenin en hazin kısmı ise, 19 
Mayıs taarruzu11 sonrası durumu gösteren satırlar-
dır. O gün Akbaş İskelesi’nden başta İstanbul olmak 
üzere cephe gerisindeki hastanelere toplam 2.934 
kişinin naklinin yapılmıştır. Bu ise o gece verilen ya-
ralı sayısının neredeyse yarısı anlamına gelmektedir. 
Ertesi gün 20 Mayıs’ta ise herhangi bir nakil kaydı 
yoktur. Bu ise nakliye yapabilecek gemilerin henüz 
Çanakkale’ye geri gelmediğini göstermektedir. Bir 
sonraki gün 21 Mayıs’ta ise 560, 22 Mayıs’ta ise 673 
yaralının daha nakli yapılmıştır.12 

25 Nisan’dan kasım ayının sonuna kadar Akbaş ve 
Ağadere sevkiyat hastanelerinden, menzil ve vatan 
hastanelerine sevki yapılan mevcut hasta, yaralı ve 
hava değişimlerinin toplam 150.868’dir. 5. Ordu 
komutanı Liman Von Sanders’e göre 22-26 Ağustos 
muharebeleri boyunca 26.000 yaralının geriye sevki 
yapılmıştır.13

İstanbul’a ilk yaralı naklinin yapıldığı günden, 
İngiltere ve müttefiklerin Çanakkale’den çekilmeye 
başladığı Aralık 1915’e kadar 5. Ordu’nun cepheden 
geriye naklettiği yaralı ve hastaların toplam sayısı 
150.868 kişidir. Bu miktara, aralık ayı istatistikleri 
de eklendiğinde nakledilen yaralı sayısı 110.220’e 
hasta ve hava değişimine gönderilenlerin sayısı ise 
70.939’e ulaşmış, toplamda ise nakledilen yaralı ve 
hasta miktarı 180.000’i aşmıştır.14 Buna tahmini 
olarak kayıtlara geçmeyen Bayırköy, Galataköy ve 
Gelibolu Hastaneleri de dâhil edildiğinde rakam 
200.000’e kadar çıkmaktadır Savaşın sonunda İs-

Ay Yaralı Hasta Hava Değişimi Toplam

Nisan 25.067 207 25.274

Mayıs 16.298 1.192 17.490

Haziran 15.031 959 15.990

Temmuz 17.721 2.954 145 20.820

Ağustos 12.742 10.747 2.449 25.938

Eylül 5.162 7.738 2.457 15.357

Ekim 3.315 5.973 7.224 16.512

Kasım 3.939 4.024 5.524 13.487

Toplam 99.275 33.794 17.799 150.868

Tablo 1: 25 Nisan’dan 
kasım ayı sonuna 
kadar menzil ve vatan 
hastanelerine sevk edilen 
yaralı ve hastaların toplamı. 
(Gözcü, s. 83-88)
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tanbul’daki mevcut hastanelere tedavi için nakle-
dilen yaralılar 211,159 kişiye ulaşmıştır. Bu sayı 
Çanakkale’de muharebeler sırasında cepheye sevk 
edilen asker miktarının (500,000 civarı) neredeyse 
yarısıdır.

İstanbul Cepheden Farksız:  Yaralı ve 
Hastaların Tedavi Süreci
Hastanelere yaralıların nakillerinde sivil bazı usul ve 
kurallar yanında, nakledilen yaralıların asker olması 
nedeni ile taburcu edilmelerine kadar geçen süreçte 
mevcut askeri usullere de tâbi olunmuştur. İskele-
lerden yaralılar hastanelere, ücreti Hilâl-i Ahmer 
Cemiyeti tarafından karşılanan hasta nakil arabala-
rı15 ya da İstanbul arabacı esnafına ait arabalar ile 
nakledilmişlerdir.16

Hastanelerde yaralıların tedavileri için büyük itina 
gösterilmiştir. Bu amaçla hastanelerde hastabakı-
cı hanımlar istihdam edilmiştir. Okul veya büyük 
kamu binaları ile özel konaklar hastane olarak kulla-
nılmak üzere çoğu Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne tahsis 
edilmiştir. Bu nedenle tam teşekküllü olmayan bu 
hastanelerin yatak ve karyolaları gibi ihtiyaçlarının 
büyük bir kısmı halkın yardımları ile karşılanmıştır. 
“Kendilerine diyoruz ki, misafirleriniz geldi. Hem de 
mecruh…” şeklindeki gazete ilanlarıyla halktan has-
tanelere yatak ve diğer gerekli malzemelerin bağış-
lanması istenmiştir.17

Hastanelere nakli yapılan yaralılar protokol numa-
rası ile hasta kabul defterlerine kaydedilmiş, her biri 
için yaralının tam künyesi, hastaneye geliş ve has-
taneden ayrılış tarihi ile ayrılış şekillerinin ayrıntılı 
bir şekilde yazıldığı “hasta tabelaları” tanzim edil-
miştir. Bu tabelalarda yaralı veya hastaya uygulanan 
tedavinin mahiyeti, yaralı vefat etmiş ise vefat sebe-
bine varıncaya kadar her şey teferruatlı bir şekilde 
yazılmıştır.18

Yaralı ve Hastaların Tedavileri
Hastaneye nakledilen bir yaralının tedavi süreçleri 
ve tedavilerinden sonraki taburcu edilme süreçleri 
farklı olmuştur. Yaralılarının tedavisi bitmemiş ve 
hastanede tedavi imkânı da yoksa -ki bu hastaneler 
genelde Hilâl-i Ahmer Cemiyeti veya diğer kişi ve 
cemiyetler tarafından açılmıştır- tedavisinin müm-
kün olabileceği özellikle asker hastanelerine sevki ya-

pılmıştır. Çok az da olsa bazı yaralılar tedavilerinin 
devamı için yakınlarının yanına sevk edilmiştir.19

Yaralı ve hastalar, tedavileri bittiğinde hasta tabe-
lasında “taburcu” ifadesi yazılmış olduğu halde ya 
tebdil-i hava ile evlerine gönderilmiş ya tekrar kıta-
sına sevk edilmiş ya da iyileşmekle birlikte bir daha 
savaşamayacak duruma gelmiş ise emekli edilmiştir. 

Taburcu edilen bu askerlerin büyük bir kısmı tek-
rar kıtasına sevk edilmiştir. 1299 [1883] tevellütlü 
Mehmet oğlu Hasan 17 Teşrinievvel 1331 [30 Ekim 
1915]’de tedavi gördüğü hastaneden kıtasına sevk 
edilmiştir. Sevki yapılan bu askerin elbisesinden ço-
rabına kadar ihtiyaç duyduğu giysileri de verilmiş-
tir.20 Ankara, Kırşehir’den Mehmet oğlu Ahmet de 
kıtasına sevk edilenlerdendir. 5 Teşrinievvel 1331 
[18 Ekim 1915]’de sevki yapılan bu kişiye de elbise 
ve çorap verilmiştir.21 Seddülbahir’de 15 Temmuz 
1331’de [28 Temmuz 1915] başından yaralanan 
Çorumlu Mehmet oğlu Akif beşinci dereceden te-
kaüde (emekliye) ayrılmıştır.22 

Kıtalarına sevk kararı alınanlar, birliklerine gönde-
rilmek üzere asker nezaretinde Sirkeci ve Haydarpa-
şa’daki misafirhanelere sevk edilmişlerdir.23 Yoğunlu-
ğun fazla olduğu günlerde misafirhanelerde günlük 
400 kişinin barındırıldığı olmuştur.24  Sevkleri yapı-
lırken yaralının alay, tabur ve bölüğü gibi tam kün-
yesini gösterir pusulalar da tanzim edilmiştir (Ek 5).

İstanbul’da Şehit Olanlar ve 
Edirnekapı Şehitliği 
İstanbul hastanelerinde tedavileri yapılan binlerce 
yaralı ve hastadan önemli bir kısmı tedavi gördükleri 
bu hastanelerde vefat ederek, cephede ulaşamadıkları 
şehitlik mertebesine ulaşmışlardır. Yaralılardan az 
bir kısmı ise hastanelere ulaşamadan vapurlarda 
şehit olmuşlardır. Bu şehitler ise genelde ilk iskelede 
bırakılıp yola devam edilecektir. Yolda şehit olup 
İstanbul’a getirilenler ise ya Edirnekapı Şehitliği’ne 
ya da Karacaahmet Kabristanı’na defnedilmiştir.

İstanbul’daki manzara cepheden farksızdır kısacası. 
1916 yılı sonunda İstanbul hastanelerine nakledilen 
yaralılardan 6,128’i, hastalardan ise 24,451’i vefat 
etmiştir. Nakledilen yaralıların isimleri protokol 
numarası ile hasta kabul defterlerine yazılmış, 
her biri için de ‘hasta tabelası’ düzenlenmiştir. 
Hastanelerdeki tedavileri sırasında şehit olanlar için 
de ayrıca ‘vefâyat’ listeleri tutulmuştur. Bu listelerde 
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vefat edenlerin hastaneye kayıt ve ölüm tarihleri ile 
vefat sebepleri yazılıdır (Ek 2). Hastanelerde teda-
vileri gerçekleştirilip iyileşenlerse ya cepheye ya da 
tebdil-i hava için taburcu edilip ailelerinin yanına 
gönderilmişlerdir.

Gerek bu hastanelerin “vefayât” listelerinde gerekse 
hasta tabelalarında verilen bilgilerden hastaneler-
deki vefatların büyük bir kısmının yaralanmadan 
kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Zaten ilk nakiller 
yaralanmalardan dolayı olmuştur. Kış şartlarının 
başladığı aylarda ise nakil sebebi olarak hastalıkların 
oranı artmıştır. Bu hastalıkların başında ise donma 
vakaları gelmektedir. 

Bu hastanelerde vefat edenler ise uğrunda feda-yı 
can ettikleri İstanbul’daki mezarlıklara defnedilirler. 
Bugün İstanbul sakinlerinin çoğu başta Edirnekapı 
olmak üzere Sakızağacı ve Eyüp Şehitlikleri ile Ka-
racaahmet Kabristanı’nda Çanakkale şehitlerinin 
medfun olduğunu bilmez. Esasında bu hususu hatır-
latacak henüz müstakil bir anıt da yoktur buralarda. 

Çanakkale şehitleri İstanbul hastanelerinde 
tedavileri sırasında vefat edenlerin en yoğun olarak 
defnedildiği yer Edirnekapı Şehitliği’dir. Şehitliğin 
düzenlenmesi sırasında sadece şehitlerin isimleri ve 
memleketleri yazılmıştır. Askerin hangi cephede şe-
hit olduğu ya da nereden tedavi için İstanbul’a ge-
tirildiği gibi açıklayıcı bilgilerin olmayışı buranın 
önemini geri planda bırakmıştır.

Esasında muharebeler sırasında bu durum düşü-
nülüp Edirnekapı Şehitliği’nde bir düzenleme ya-
pılmak istenmiştir. Tasvîr-i Efkâr gazetesinde çıkan 
habere göre Edirnekapı haricinden şehitliğe kadar 
olan kısım 20 metre genişliğinde bir cadde şeklin-
de tanzim edilecek ve caddenin etrafındaki her bir 
şehit kabrinin başına da zarif bir taş konulacaktı. 
Ancak bu proje tasarı aşamasında kalmış, hayata 
geçirilememiştir.

Edirnekapı ve Sakızağacı Şehitliklerinin bugün-
kü halde ilk düzenlemesi, 1924 yılında komisyon 
olarak işe başlayan ve 31 Temmuz 1926 Cumarte-
si günü kuruluşunu tamamlayan Şehitlikleri İmar 
Cemiyeti tarafından aynı yıl tamamlanır (Ek 2). 
Her biri 20 şehit ismini ihtiva eden mustatiller şek-
line düzenlenen şehitliğin açılışında Süleyman Nazif 
Bey, irad ettiği nutkunda Edirnekapı Şehitliği’ndeki 
Çanakkale şehitlerini şöyle hatırlatmaktadır:

“Tarihimizin en büyük zafer destanını kendi kanla-
rıyla yazmış olan ırkdaşlarımızın medfun bulunduk-
ları yerler, sefil bir unutulmuşluk ve terk edilmiş-
lik içinde kalmıştır. Bu halin devamını hükümet-i 
cumhuriyemiz tecviz etmedi. İstanbul merkez 
kumandanlığının riyasetinde müteşekkil yarı resmî 
bir komisyon umumi bir ricadan da teberru ve mu-
avenete nail olarak iki seneye yakın müddetten beri 
İstanbul’daki şehitlikleri imar etmeye çalışıyor. Bu 
komisyonun ilk çalışması olarak, Edirnekapısı ha-
ricindeki geniş şehitlik düzenlenmiştir. Ve mevcut 
bazı noksanlıklar da tamamlanmak üzeredir. Edir-
nekapısı’ndaki şehitlik altı bin altı yüz vatan fedayi-
sinin mübarek na’şını ihtiva ediyor. Bunların hepsi 
Çanakkale’de yaralanarak, tedavi için İstanbula ge-
tirilmiş fakat ölümün pençesinden kurtarılamamış 
evlad-ı millettir.”

Bugün Kızılay Arşivi’nde evrakı olan, o dönemde 
faaliyet göstermiş İstanbul hastanelerinin vefâyat 
listeleri ile şehitlikteki mustatillerde mevcut isimler 
karşılaştırıldığında bu gerçek açıkça görülmekte-
dir. Ayrıca bu isimler Milli Savunma Bakanlığı’nın 
yayınladığı şehit isimleri ile de karşılaştırıldığında 
İstanbul’da binlerce Çanakkale şehidinin medfun 
olduğu anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede şehitlikte bulduğumuz isimlerden 
birkaçını paylaşmak sureti ile İstanbul şehrinin bu 
aziz misafirlerine karşı vefa borcumuzu bir nebze 
olsun yerine getirmeye çalışacağız. İncelemelerimiz 

Subay Er

Giren Yaralı 2.600 121.743

 Hasta 1.620 246.286

İyileşen Yaralı 2.140 95.701

 Hasta 1.177 215.561

Çürük Yaralı 45 4.925

 Hasta 11 866

Hava değişimi Yaralı 369 16.990

 Hasta 251 58.508

Şehit-vefât Yaralı 46 6.128

 Hasta 58 24.451

Tablo 2: Sağlık Dairesi İstatistik Şubesi’nden Dr. Rıfkı 
Bey’in hazırladığı 1916 sonuna kadar İstanbul’da faaliyet 
gösteren hastanelerdeki toplam hasta sayısı.  
(Özbay, I, 238)
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neticesinde, ismini verebileceğimiz ilk kişi 136. 
mustatilde Daruşşafaka Hastanesi’nde şehit olmuş 
Erzurum’un Hınıs ilçesi Kababaş Mahallesi’nden 
Ahmed oğlu Said’dir. Hastaneye giriş tarihi 20 Tem-
muz 1915, vefatı ise 23 Ekim 1915 olan şehidimizin 
vefat sebebi “bombardımandan mütehassıl cerha-i 
nariye” olarak geçmiştir kayıtlara (Ek 4). Tespit et-
tiğimiz diğer şehit 112. mustatilde, yine aynı has-
tanede 21 Ocak 1916’da vefat eden, Halep’in İdlip 
Kazası’ndan Ahmed oğlu Hasan’dır. 112. mustatilde 
ismi olan Ankara Haymana’dan Süleyman oğlu Ta-
hir ise 8 Ekim 1915 tarihinde Taksim Hastanesi’ne 
giriş yapmış, 5 gün sonra 13 Ekim 1915’te şehit 
olmuştur. Vefat sebebi hakkında bir kayıt yok-
tur. 7. mustatilde ismi olan İstanbul Hırka-i Şerif 
Çukurçeşme sakinlerinden Ahmed oğlu Arif de 
Taksim Hastanesi’nde vefat etmiştir. 26 Mayıs 1915 
tarihinde hastaneye giriş yapan bu yaralımız 15 gün 
sonra 10 Haziran 1915’te vefat eder. Ölüm sebebi, 
sırtından girip vücudunun içinde kalan kurşundur 
(Ek 3). Taksim Hastanesi’nde vefat edenlerden biri 
de şehitlikte 13. mustatilde ismi olan Trabzon, Tire-
bolu (bugün Giresun’a bağlı) Civil Köyü’nden Arif 
oğlu Tevfik’tir. Vefat listelerinde olup da şehitlikte 
ismini tespit ettiğimiz bir diğer kişi 11. Mustatil-
deki Hilâl-i Ahmer Kadırga Hastanesi’nde vefat 

eden, Kastamonu Koçhisar (Bugün Ankara’ya bağlı) 
Yolveren Köyü’nden Çapanoğullarından Mehmed 
oğlu Hacı Mustafa’dır. 17 Mayıs 1915 tarihinde 
hastaneye girişi yapılan yaralı askerimiz 3 Haziran 
1915’te şehit olmuştur. Yine aynı hastanede vefat 
eden Manisa Soma, Adil Köyü’nden Mehmed oğlu 
Mustafa’nın şehitlikte isminin bulunduğu mustatil 
numarası 141, vefat tarihi ise 16 Temmuz 1915’tir.

Sonuç 
Yukarıda belirttiğimiz isimler Çanakkale’de muha-
rebelere katılıp da İstanbul’da şehit olan askerler-
den sadece birkaçı. Bu kadar ismin bile Edirnekapı 
Şehitliği’nin bizim için ifade ettiği önemi anlama-
mız adına kâfi olduğu kanaatindeyiz. Tüm bu bil-
giler gösteriyor ki, Çanakkale Muharebeleri milleti-
mizin geçmişi ile geleceği arasında irtibatı sağlayan 
moral değerleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. 
Bu değerin teşekkülünde İstanbul’un da önemli bir 
payı olduğunun bilinmesi ve hâlihazırda neslimize 
bu hususun anlatılması büyük önem arz etmekte-
dir. Son söz olarak Edirnekapı Şehitliği çerçevesinde 
bu hususun daha açık bir şekilde belirtilmesi, şehit-
liklerde buna yönelik düzenlemeler yapılması yanı 
başlarında ebedi istirahatlerinde olan Çanakkale şe-
hitlerini İstanbullulara hatırlatacaktır.

Ek 1: Binlerce Çanakkale şehidinin 
medfun olduğu Edirnekapı Şehitliği.
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Ek 2: Şehitlikleri İmar Cemiyeti’nin açılışı ile ilgili haber: “Şehitliklerimizin imarı için ilk adım: “Vatan yolunda feda-yı can 
etmek bi’l-umum mukaddesatın müdâfi-i şehitleri olmaktır.” Milliyet, 1 Ağustos 1926, s. 1 (solda), 
Tedavileri biten gazilerin kıtalarına sevk pusulaları (sağda)

Ek 3. Hilal-i Ahmer Taksim Hastanesi’nde vefat eden İstanbul Hırka-i Şerif’ten 
Ahmet oğlu Arif’in Edirnekapı şehitliğindeki müstatilde ve vefayat listesindeki ismi.

617/3
Osmanlı Hilâl-i Ahmer 
Cemiyeti’nin Taksim 
Hasatahanesi’nde 22 nisan 
1331 tarihinden 28 Mart 1332 
tarihine kadar taht-ı tedaviye 
alınan yediyüz doksan altı 
mecruhinden vefat edenlerin 
künyeleri miktarı ve sebebi 
vefatları hakkında cedveldir.
Mecmuu vefat adedi: 118
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Ek 6: Bursa Kütahya nüfusuna bağlı Ali oğlu Süleyman’ın “Hasta Tabela 
Defteri” ve Daruşşafaka Hastanesi vefayât listesindeki yeri.

Ek 4. Hilal-i Ahmer Daruşşafaka Hastanesi’nde vefat eden Erzurum Hınıs’tan Ahmet oğlu 
Said’in Edirnekapı şehitliğindeki müstatilde ve vefayât listesindeki ismi.

Ek 5: Yaralıların cepheden 
hastanelere nakledilirken 
boyunlarına aşılan yaralı belgesi
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BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA HALEP İTTİHAT VE TERAKKİ 
KULÜPLERİNİN PROPAGANDA FAALİYETLERİ:  

ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN ÜÇÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE  
VERİLEN DÖRT KONFERANS 

Dr. Servet AVŞAR 
Emekli Albay

Giriş
Savaş kavramının zihinlerde uyandırdığı ilk intiba 
zafer ve yenilgilerle anlam kazanan, cephelerde or-
duların birbiriyle karşılaşmasıdır. Oysa savaş kavra-
mı zihinlerde uyandırdığı ilk intibanın ötesinde bir 
anlam içerir. Savaş kavramının bu anlamı ancak sos-
yolojik bir bakışla ele alındığında cephelerin, büyük 
adamların veya komutanların öne çıktığı tarih anla-
tısının dışında bir yerde aranmalıdır.  Bu da savaşın 
kavramsal anlamının dışında bir olgu olarak cephe 
gerisindeki aktörler, gündelik hayat vs gibi unsurla-
rın savaşa bir şekilde müdahil olduğu bir çerçevede 
değerlendirmeyle ortaya konulabilir. 

Genellikle modern ordularla birlikte ortaya çıktığı 
kabul edilen ‘ordu millet’ kavramı ve bu kavramın 
içeriğine uygun bir şekilde organize olan ordularla 
birlikte, savaşların cephe gerisiyle olan ilişkisinin 
toplumsal etkileri modern öncesi dönemle kıyas-
lanamayacak kadar genişlemiştir. Artık yalnız iki 
ordunun veya orduların değil, ordularıyla birlikte 
ulusların bütün maddî ve manevî kuvvetlerinin, bir-
biriyle karşı karşıya olduğu bir manzara ortaya çık-
mıştır. Bu durumda cephe gerisindeki faaliyetler en 
az cephe kadar önem arz etmiştir. 

Cephelerde yaşanan muharebenin seyri cephe ge-
risindekilerin, lojistik desteğinin yanı sıra moral ve 
motivasyona katkılarıyla doğrudan ilgili hale gel-
miştir. Moral ve motivasyonun yüksek tutulması 
için cephe gerisinde yapılan faaliyetlerin en kapsam-
lı örneklerini, o güne kadar görülmemiş yoğunlukta 
bir propaganda faaliyetiyle karşılaştığımız I. Dünya 
Savaşı’nda görmekteyiz.

I. Dünya Savaşı’nın aktörleri arasında yer alan Os-
manlı ordusu da diğer modern ordular gibi propa-
gandayı araç olarak kullanmıştır. Dönemin basın 
yayın organları, başta şiir olmak üzere edebiyatın 
imkânları, konferanslar, nutuklar, tarihî gün kut-
lamaları, broşürler propaganda faaliyetinin belgele-
ri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunların arasında 
doğrudan halkla bütünleşmeyi hedefleyen bir pro-
paganda faaliyeti olarak konferanslar dikkat çekici-
dir. Düzenlenen konferanslar hedef kitleyi planlı ve 
istendik bir amaca doğru yönlendirmede ve sonuçta 
arzu edilen birlikteliği sağlamada diğer araçlara göre 
daha başarılı olmuştur.

Bu amaçla, I. Dünya Savaşı devam ederken, yur-
dun birçok yerinde halka yönelik bilinçlendirici ve 
aydınlatıcı konferanslar verilmiştir. Türk Ocakları, 
Müdafaa-i Milliye Cemiyeti, İttihat ve Terakki Ku-
lüpleri vb cemiyetler konferansların organizasyo-
nunda aktif rol oynamışlardır. 

Cemiyetlerin organize ettiği konferansların bir kıs-
mı ülke çapında geniş bir örgütlenmeye sahip İt-
tihat ve Terakki Partisi tarafından, bu partinin bir 
tür ocak örgütlenmesi diyebileceğimiz İttihat ve 
Terakki Kulüplerine verilen talimatlar doğrultu-
sunda gerçekleştirilmiştir. Yine bu kapsamda üyele-
rinin çoğunluğu ittihat ve terakki partisine kayıtlı 
olan Müdafaa-i Milliye Cemiyeti’nin faaliyetleri de 
dikkat çekmektedir.1 Bu cemiyetin Taşra örgütle-
ri İttihat ve Terakki kulüplerinin cemiyete yardım 
amacıyla kendi binalarında verdikleri bir odada hiz-
metlerini yürütmüştür2.
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 Cemiyet bünyesindeki  heyet-i irşadiye; halkı uyan-
dırıcı, bilinçlendirici konferans ve vaazlar vererek, 
kamuoyu oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Heye-
tin bu görevi sırasında izleyeceği ana prensipler, ce-
miyet tarafından tespit edilmiştir. Buna göre dinî ve 
vatanî hitabeler tertip edilecek, bu faaliyetler esna-
sında memleketin içinde bulunduğu büyük muha-
taradan halkı haberdar ederek bu durumun gerek-
tirdiği fedakarlığa sevk ve davet esas alınacak, vaaz 
ve hitabelerde fırkacılıktan eser bulunmayacak, en 
küçük bir imha ve işarete bile müsaade edilmeyecek  

Rumeli’de müttefik orduların yaptıkları mezalim 
ve tahribat izah edilerek o toprakların geri alınması 
yolundaki çalışmalarla millî birliğin sağlanması için 
çalışılacaktır. 

 Bu faaliyetler sırasında bugünkü felaketlerin sebep-
lerinin, siyasî değil, ahlakî ilmî ve iktisadî açılardan 
tedkik edilerek anlatılması, yeise düşmenin bir fariza 
olduğu ve azimli, dinç milletlerin geleceği için fela-
ketlerin bile faydalı neticeler doğurabileceği yönün-
de propaganda yapılması kararlaştırılmıştır3. 

Bu konferanslar genelde  Türk Tarihi açısından de-
ğer taşıyan önemli günlere denk getirilmek suretiyle 
kitlelerin hem o günlere dikkatleri yoğunlaştırılmak 
istenmekte hem de içinde bulunulan durumun öne-
mi vurgulanmaktadır. Böylece geçmişle içinde bulu-
nulan an arasında bir bağ kurularak geleceğin temi-
nat altına alınması için yapılması gerekenler özenle 
vurgulanmaktadır. 

Bu konferansların dikkat çekici bir örneği Halep’te 
Çanakkale Zaferinin üçüncü yıldönümünde Ha-
lep ittihat ve terakki kulübünde verilmiştir.4  Bu 
konferansta  Enver ve Cemal Paşalar’ın da din-
leyici olarak katıldığı görülmektedir.  Çanakkale 
Zaferi’nin üçüncü yıldönümüne denk gelen diğer 
bir örnek de 19 Mart 1918 tarihinde Haleb Dârü’l-
muallimât’ında hanımlara verilen bir konferanstır. 
Yine Halep’te “istikrâz-ı dâhili” hakkında  hanım-
lara bilgi verilmek üzere 29 Mayıs 1918 tarihinde 
tertip edilen bir konferans görmekteyiz. Halep’teki 
faaliyetlere dikkat çekmek için vereceğimiz bir baş-
ka örnek  Kilis ve ‘Ayıntâb Dârü’l-eytâmları yararına 
Haleb İttihâd ve Terakkî sinemasında 8 Mayıs 1918 
tarihinde yapılan müsâmeredeki konuşmadır5. 

Aşağıda orjinal metinleri verilecek konferanslarda 
Çanakkale Zaferi’nin öne çıktığı görülmektedir. I. 
Dünya Savaşı’nın Kutülamere’yi saymazsak, nere-

deyse Osmanlı ordusunun tek zaferi sayılabilecek 
olan Çanakkele Zaferi, bütün müttefik düşman 
kuvvetlerine karşı kazanılmıştı. Bu zaferin tarihte-
ki diğer zaferler arasındaki büyüklüğü vurgulanarak 
Türk’ün gücüne dikkat çekilmektedir. Bu zaferle 
birlikte, Türk’ün gücü yeniden dünya coğrafyasının 
uzak köşelerinde takdir görmeye başlamıştır. 

Şimdi sırasıyla bu dört konferansı ve içeriklerini  
toplumsal bilincin uyandırılması ve kamuoyu oluş-
turmadaki başarısı açısından değerlendirelim.

1- Çanakkal’a muzafferiyetinin sene-i 
devriyesi münâsebetiyle Haleb’de 
İttihâd ve Terakkî kulübünde Enver ve 
Cemâl Paşalar huzûrunda îrâd idilen 
hitâbeden ba’zı parçalar:
Muhterem vatandaşlar!..

Çanakkal’a muzafferiyeti; Truva kahramanla-
rının destanlarından, Anibal’in zaferlerinden 
Napolyon’un dâhiyâne kahramanlıklarından daha 
şanlı, daha şerefli ve daha hârika-engîzdir...

Çünkü Çanakkal’anın bir avuç kahramanları kar-
şısında bütün dünyânın donanmaları, medeniyetin 
îcâd itdiği bin dürlü vesâ’it tahrîb, yüz binlerce fabri-
kaların çıkardığı bî-pâyân toplar, bombalar, kıta’ât-ı 
hamsenin ecnâs-ı muhtelifesi bulunuyordu!..6

Osmanlı ordusunda maddî kuvvetlerden ziyâde sar-
sılmaz bir îmân, çelikden bir celâdet, ateşden bir 
‘azim ecdâdımızdan mevrûs asîl kandan başka güve-
necek bir şeyimiz yokdu!..

İşte bu îmân, bu celâdet ve bu kan Anafarta ova-
larında, Seddü’l-bahr sâhillerinde semâdan inen 
yıldırımlara tahtü’l-arz dehşet-nisâr ateşlere, 
sâhillerden kopub gelen cehennemî dalgalara karşı 
târihlerin şimdiye kadar hiçbir zaman kayd itmedi-
ği mukâvemetler gösterdi, kahramanlıklar doğurdu, 
şecâ’atler yaratdı!..7

Süngü süngüye, hançer hançere, boğaz boğaza dö-
ğüşdüğümüz bu kan kal’asında o methden İngiliz-
ler, müttefiker Fransızlar; Türk’ün öz hakkını teslîm 
iderek can çekişdire çekişdire kahr olub gitdiler!..

Bu muzafferiyetler dolayısıyla Türk’ün öz adı; Sene-
gallerde, zenciler memleketinde, Ümîd burunların-
da dolaşmağa başladı!...8

18 Mart 334, Haleb.
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Bu konferansta; Orantısız bir güç kullanımının 
söz konusu olduğu bütün müttefik donanmaları-
na ve gelişmiş silahlarına karşı Osmanlı Devleti’nin 
maddî kuvvetlerden ziyâde; yalnızca dinî ve manevî 
duyguların gücü ve zafere olan inanç ile mücadele 
ettiği ve bunun sonucunda haklı bir başarıya ulaşıl-
dığı vurgulanmaktadır. Bu vurgulamayı güçlendir-
mek amacıyla, düşmanlarımızın Türk’ün öz hakkını 
teslîm etmek zorunda kaldıkları ve elde edilen bu za-
fer sonrasında, Türk isminin ve dolayısıyla Türk’ün 
gücünün yeniden dünya coğrafyasının uzak köşele-
rinde takdir görmeye başladığı ifade edilmektedir. 

Savaşın sonlarına doğru yaklaşıldığı bir vakitte 
Halep halkına düşmana karşı mücadelede bir ruh 
kazandırmak ve onların moral ve motivasyonlarını 
en üst seviyeye taşımayı hedefleyen bu konferansta; 
Çanakkale Zaferi ve  diğer zaferler ve kahraman-
lıklarla bunları sağlayan liderlerin bir mukayesesi 
yapılarak Çanakkale Zaferi’nin daha şanlı ve daha 
şerefli bir mevkide bulunduğu sebepleriyle birlikte 
vurgulanmaktadır. 

Sonuç olarak; şanlı tarihizden ve Türk’ün asil ru-
hundan, savaşma azmi ve mücadele etmedeki üstün 
yeteneğinden bahsedilmek suretiyle, o dönem için 
cephedeki asker ve halkta  oluşturulmaya çalışılan 
‘ümitsizlik ve çaresizlik’, ‘öğrenilmiş çaresizlik’ ol-
gusunu, ‘hasta adam’ imajını kırmaya ve yeniden 
zafere karşı olan güven ve inancın sağlanması hedef-
lenmiştir. Millî ve manevî olgulardan yararlanarak 
toplumsal bilinç güçlendirilmek istenmiştir.

2- Çanakkal’a muzafferiyeti 
dolayısıyla Haleb Dârü’l-
mu’allimâtında hanımlarımıza 
söylenilen ba’zı sözler:
Dün şehrimizde Çanakkal’a muzafferiyetinin sene-i 
devriyesini tebcîlen mu’azzam bir ihtifâl-i millî yap-
dık, Gönül arzu iderki Çanakkal’a muhârebesine 
süngüsüyle değil iğnesiyle koşan ve her gün acı göz-
yaşları döken siz vâlide ve hemşîrelerimizi de tebrîk 
idelim...

Ba’zı düşünceler ma’ü’t-te’essüf bu samîmi ve kalbî 
arzumuza karşı müdhiş bir hâ’il kesildi. Ve bizi sizle-
rin pâk, nezîh ruhlarınızla mülâkatdan, derdleşmek-
den men’ itdi...

Zâten siz zavallı hemşîrelerim, bu ta’bîrime gücen-
meyiniz. Her zaman böyle zehirli mahrûmiyetlere, 
dikenli meşakkatlere katlanarak derûnu âh u 
figânlar içinde sâkin ve sâkit9 ağlar, inlersiniz!.. Ne 
büyük bir meziyet ne ulvî bir haslet!.. Çanakkal’a 
muzafferiyâtında sizlerin de pek büyük bir hisse-i 
şerefiniz vardır. Çünkü o kahramanlar, o arslanlar, o 
yiğitler sizlerin dest-i terbiyetinizde, şefkat-kâr agu-
şunuzda büyümüşlerdi...

Çanakkal’a kahramanlarını soğukdan muhâfaza 
iden, onların ayaklarına seve seve çorab giydiren, 
yaralarını ağlaya, ağlaya saran sizin merhametli elle-
riniz, mahâretli parmaklarınız olmuşdur...

Binâ-en ‘aleyh bu vesîle-i mübeccele ile sizleri de 
tebrîk ve takdîs itmeyi bir vazîfe bilir ve bu vazîfeyi 
bugün îfâya muvaffak olduğumdan dolayı cidden 
bahtiyârım!..10

19 Mart 334, Haleb

Bu konferansta da; Çanakkale Zaferi’nin önemi yıl-
dönümü kutlamalarına gönderme yapılarak bir kez 
daha vurgulanmakta ve bu zaferin kazanılmasında 
hanımların rolü ifade edilmektedir. Bu şanlı zaferin 
kazanılmasını sağlayan kahramanların anneleri ol-
maları nedeniyle zaferdeki en büyük şeref ve paya 
sahip oldukları özellikle vurgulanmaktadır. 

Ayrıca hanımların savaş esnasındaki göstermiş ol-
dukları yararlılıklar ve yapmış olduğu fedakârlıklar 
anlatılarak, onların toplumsal yapı içerisindeki bir-
leştirici ve bütünleştirici rolüne değinilmektedir. 
Onları tebrik etmek suretiyle yüceltmekte ve devam 
eden savaşta evlatlarını yine aynı şekilde cepheye 
göndermek ve din ve vatan uğruna savaşmalarını 
sağlamada hanımlara büyük bir sorumluluk düştü-
ğü üstü kapalı da olsa vurgulanmaktadır. Millî ve 
manevî olgulardan yararlanarak toplumsal bilinç 
güçlendirilmek istenmiştir.

3- Haleb’de istikrâz-ı dâhili 
hakkında kadınlarımıza virilen bir 
konferansdan:
Muhterem hanımlar;

Bugün inkâr olunamaz ki dâ’imâ kanla yoğurulan 
acı hıçkırıklarla inleyen sevgili vatanımız yavrula-
rıyla birlikde dehşet-engîz bir hayâtın tehdîd-âmîz 
dalgaları arasında hakîkaten müdhiş ve mü’essir bir 
imtihân devresi geçiriyor...
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Her sahîfesinden müfaheret, mes’adet, kahraman-
lık saçılan mukaddes târihimizi ihtirâmlarla açacak 
olursak Oğuz Han’dan zamanımıza gelinceye kadar 
hakanlarımızın bugünkü gibi bütün dünyâyı alt-
üst iden11 Okyanusları bile kahhâr darbeleri altında 
titreten böyle mu’azzam bir hâdise-i târihiyyenin 
şâhidi olmadıklarını görürüz...

Seferberliğin i’lânından bugüne kadar düşmanları-
mız bütün cebhelerde Türk’ün kahhâr süngüsünü 
görerek nasıl ürkdülerse hükûmetimizin açmış ol-
duğu bu istikrâz-ı dâhilîde milletimizin gösterece-
ği fedâkârlık, toplanılan paraların müdhiş yekûnu 
muvâcehesinde de o sûretle ürkmeli, korkmalı ve 
titremelidirler!..

Bu harbin, bu cidâlin hepimiz için bir çok ıztırablar, 
meşakkatler tevlîd itdiği meydânda olmakla berâber 
gözlerimiz önünde parlayacak olan kat’î zaferlerle12 
İstikbâl ve istiklâlimizi bu hunîn bâdireden kurtar-
mak için sebât idiyor ve ideceğiz!..

Düşünelim ki; bağrımıza en derîn yarayı açmak, 
kalbimize en acı zehri akıtmak için beş dünyanın 
insanlarını şehirlerimize saldıran İngilizler, henüz 
mağlûb olmamışlardır.

Senelerden beri hasta adam diye başımızın ucunda 
bekleyen bu kâtil mîrâscı bilir misiniz ne istiyor? 
Osmanlı milleti parça parça itmek, minârelerden 
ezan seslerini koğmak, daha sonra sevimli İstanbul’a 
kadar zâlim pençelerini uzatarak ‘âlem-i islâmı tâ 
temelinden, yıkmak devirmek, onun yerine Anglo-
Sakson ceberût ve tahakkümünü kurmak!..13

Bu hâ’in tasavvurlar karşısında paramızı esirgeyecek 
kadar bir haset, nâmusumuzu müdâfa’a idemeyecek 
kadar bir fedâkârlık gösteremeyecek olursak o za-
man düşmanlarımızın toplarından, bombalarından 
değil; ecdâdımızın la’netlerinden, nefretlerinden 
korkalım, ağlayalım, kanlı yaşlar dökelim!..

Hanımlar;

Ordumuzu zaferden zafere îsâl itmek emeliyle 
hükûmet para istikrâz itmek üzere milletine avuç 
açıyor!..

Bu istikrâz ise maddeten ona iştirâk idecekler için 
kârlı bir iş olduğu gibi ma’nevî kıymeti de ölçüleme-
yecek kadar yüksekdir..14

Düşünelim ki; hem kâr idiyoruz, hem düşmanı 
mağlûb idiyoruz..

Eğer bu son fedâkârlığı da îfâ itmeyecek olursak o 
zaman hazret-i peygamberin nurlarıyla vicdanları-
mızı tenvîr iderken İngilizlerin vicdân-sûz tazyîkleri 
altında inleyecek kalblerimize dâ’imâ bir galgale-i 
îmân bahş iden tekbîr sadâlarından uzaklaşaca-
ğız!.. Buna emîn olalım.. Nâmusunuzu, ‘ırzınızı 
zâlim düşmanın tahakkümü altında pâyimâl it-
mek iztemiyorsanız kîselerinizi açınız, paralarınızı 
istikrâz-ı dâhilî sanduğuna yatırınız!.. Düşmana el 
açmayalım!..15

29 Mayıs 334.

Bu konferansta; ülkenin içinde bulunduğu nazik 
durum hanımlara tarihimizin şanlı sayfalarından ör-
nekler gösterilerek anlatılmaktadır. Düşmanlarımıza 
karşı verilen mücadelenin boyutu ve durumu ifade 
edilmektedir. Yine bağrımıza en derîn yarayı açmak, 
kalbimize en acı zehri akıtmak için beş dünyanın 
insanlarını şehirlerimize saldıran İngilizler, henüz 
mağlûb edilmedikleri özellikle vurgulanmaktadır. 
Devamında ise Senelerden beri hasta adam diye 
başımızın ucunda bekleyen bu düşmanlarımızın 
ülkemizi bölme, parçalama ve yok etme emelle-
rinden vaz geçmedikleri “kâtil mîrâscı bilir misiniz 
ne istiyor?” sorusuyla birlikte açıklanmak isteniyor. 
Soruya cevaben “Osmanlı milleti parça parça itmek, 
minârelerden ezan seslerini koğmak, daha sonra sevim-
li İstanbul’a kadar zâlim pençelerini uzatarak ‘âlem-i 
islâmı tâ temelinden, yıkmak devirmek, onun yerine 
Anglo-Sakson hakimiyetinin ” kurulmak istendiği 
belirtilerek tehlikeye işaret edilmektedir.   Bizim 
için mukaddes olarak bilinen bütün dinî ve manevî 
değerlerimizin bu tehdit altında olduğu vurgulan-
maktadır. “Bu hâ’in tasavvurlar karşısında paramızı 
esirgeyecek kadar bir haset, nâmusumuzu müdâfa’a 
idemeyecek kadar bir fedâkârlık gösteremeyecek olursak 
o zaman düşmanlarımızın toplarından, bombaların-
dan değil; ecdâdımızın la’netlerinden, nefretlerinden 
korkalım, ağlayalım, kanlı yaşlar dökelim!..” ifadeleri 
kullanılarak hanımlara ve dolaylı olarak halka sava-
şı maddî açıdan desteklemeye çağrı yapılmaktadır. 
Daha çok maddî yardım toplamak amacıyla yapı-
lan bu konferansın son kısmı “nâmusunuzu, ırzınızı 
zâlim düşmanın tahakkümü altında pâyimâl etmek 
istemiyorsanız keselerinizi açınız, paralarınızı yardım 
sandığına atınız. Düşmana el açmayalım!.. ifadeleri  
kullanılmaktadır. Konferans metninin genelinde Türk 
tarihinden ve Türkün millî ve manevî değerlerinden 
hareketle savaşa katılım için destek istenmektedir. 
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Bunun dışındaki bir durumun doğurabileceği fela-
ketlere dikkat çekilmektedir.

4- Kilis ve ‘Ayıntâb Dârü’l-eytâmları 
menfa’atine Haleb İttihâd ve Terakkî 
sinemasında yapılan müsâmerede 
îrâd olunmuşdur:
Vatan ...

Bugün târihin ve târinimizin kanlı, ateşli, cehen-
nemli sahîfelerini kemâl-i besâlet ve şecâ’atle oku-
yor, istiklâlimizi, islâmiyetimizi kurtarmak eme-
liyle hakîkaten müdhiş bir devr-i buhrân içinde 
çalkalanıyoruz...

Seferberliğin i’lânından bugüne kadar hakk-ı 
hayâtımızı, nâmus-ı milletimizi korumak için büyük 
bir gayret ve asâletle cebhelerden cebhelere koşduk.

Evet, Hemedân sokaklarından Galiçya sahralarına, 
Dobruca ovalarından Irak çöllerine, Çanakkal’a 
sâhillerinden buzlu Kafkas dağlarına koşarak bin 
dürlü zahmetlere, meşakkatler içinde pûyân olarak 
bizi boğmak16, bizi ısırmak, bizi yok itmek isteyen-
leri ezmek, kahr itmek!..

Biliyorsunuz ki bin üç yüz yirmi dörtde artık 
revâ-yı istibdâd memleketimizin ağlayan ma’sûm 
nâsiyesinden kaldırılarak Meşrûtiyet, hürriyet, 
Kânûn-ı Esâsî gibi meziyyât-ı semâviye ile çehreler 
gülmüş, kalbler meserretle çarpmış, ruhlar neşât ve 
server içinde çalkanmışdı.. Fakat ötede Balkanların, 
Alplerin karanlık eteklerinden, Manş ve Biritanya 
sâhillerinden Türkiye’ye ve Türklere dâ’imâ kindâr 
nazarlarla bakan, vatanımıza aç kurdlar gibi saldır-
mak isteyen Avrupalılar, Osmanlıların, islâmiyetin 
bu feyzâ-feyz intibâhı karşısında azgın dişlerini 
bilediler!..17

Evet İngilizler, Fransızlar kat’iyyen îmân itmişler-
di ki; kendi mel’anetleriyle, kendi müfsidetleriy-
le ölüm yatağına düşen bu hasta arslan eğer biraz 
kuvvet ve kudret bulacak olursa o zaman Akdeniz’in 
mâ’i dalgaları üzerinde Osmanlı zırhlıları haşmetler 
saçacakdı!..

Onun için ilk önce Afrika’nın âsûde bir köşesinde al 
bayrağın müşfik kanatları altında barınan Trablus-
garb vilâyetimizin ma’sûm simâsında patlayan top-
lar, kahbe İtalyanların garaz-kârlığını, ‘ırz ve nâmus 
düşmanı olduklarını i’lân idiyordu...

İşte bu harb, bir çok kardaşlarımızı, bir çok vatan-
daşlarımızı bîkes bırakdı..

Kalblerimiz henüz bu haksızlığın derin yaralarıyla18 
Çırpınmakda iken “Balkan Balkanlılarındır” nazari-
yesi ortaya atıldı.. Balkan felâket-i meş’ûmesi Rumi-
li âfâkını kasdı, kavurdu!..

Şimdiden cihân harbinin kanları, ateşleri, alev-
leri içinde mukadderât-ı târihiyyemizi ta’yîn, 
istiklâlimizi te’mîn itmek için uğraşıyoruz...

Bu harblerde şehîd olanlar bizim vücûdumuz için 
kendi vücûdlarını, bizim istirâhatimiz için kendi 
istirâhatlerini bilerek ve isteyerek fedâ itdiler..

Bu ‘ulvî fedâkârlığa, bu lâhutî fazîlete karşı bizim 
de en büyük vazîfemiz onların bırakdıkları çocuk-
ların gözyaşlarını silmek, ruhlarını tesellî itmek 
olacakdır19.

8 Mayıs 334.

Bu konferans metninden de anlaşıldığı üzere savaş 
devam ederken, millete millî bir bilinç verme yo-
lunda onu harekete geçirebilecek önemli her gün 
kutlama ve anma günü olarak ilân edilmiştir. Bu 
millî ve dinî günlerde halk bir araya toplanmıştır. 
Bu günlerde törenler ve gösteriler yapılmış gazeteler 
bunları duygu yüklü sayfalar ile yayınlamışlardır. Bu 
birliktelikten istifade edilerek, mesaj verici, duygu-
lu şiirler okunmuş ve çeşitli müsamere ve piyesler 
sergilenmiştir.

Sonuç
Bir savaşın başarı ile yürütülebilmesi, moral ve mo-
tivasyonun üst seviyede tutulabilmesi için cephede 
bulunan ordu kadar cephe gerisinde bulunan in-
sanların da duygu, düşünce ve hareket bakımından 
savaşla ilgilenmesi ve desteklemesi gerekmektedir. 
Yalnız düşman karşısında bulunanlar değil, köyün-
de evinde, tarlasında bulunan herkes, ulusun her 
ferdi silahla vuruşan savaşçı gibi kendini görevli sa-
yarak bütün varlığını mücadeleye vermelidir. Bütün 
maddî ve manevî varlığını vatan savunmasına ver-
mekte ağır davranan ve titizlik göstermeyen uluslar, 
savaş ve muharebeyi gerçekten göze almış ve başara-
bileceklerine inanmış sayılmazlar. 

İşte bu noktada kitlelerin birlik ve beraberlik içeri-
sinde hareket etmelerini sağlamak ve onları millî bir 
bilinç etrafında toplanmak için itici bir güce ihtiyaç 
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Buralara yalnız üyeler değil, halk da devam edebilecektir. Bu 
konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Kabasakal, Türkiye’de 
Siyasal Parti Örgütlenmesi 1908-1960, Tekin Yayınları, İstanbul, 
1991, ss.63-66.

5 Bu konferans metinleri daha sonra Millî Mücadele yıllarında Sivas 
Sultânîsi Müdür mu’âvini  ve Türkçe mu’allimi Cemâl Gültekin 
tarafından başka konferanslar ve kahramanlık şiirleri de eklenmek 
suretiyle bastırılması ve propaganda amacıyla kullanılmak üzere 
Ma’ârif Vekâlet-i celîlesine gönderilmiştir. TİTE Arşivi, K.24,G. 
155, B.155-1a001 ; TİTE Arşivi, K.24,G. 155, B.155-4001.

6  TİTE Arşivi, K.24,G. 155, B.155-4001. 

7  TİTE Arşivi, K.24,G.155,B.155-5001. 

8  TİTE Arşivi, K.24,G.155,B.155-6001.

9  TİTE Arşivi, K.24,G.155,B.155-7001.

10  TİTE Arşivi, K.24,G.155,B.155-8001.

11  TİTE Arşivi, K.24,G.155,B.155-9001.

12  TİTE Arşivi, K.24,G.155,B.155-10001.

13  TİTE Arşivi, K.24,G.155,B.155-11001.

14  TİTE Arşivi, K.24,G.155,B.155-12001.

15  TİTE Arşivi, K.24,G.155,B.155-13001.

16  TİTE Arşivi, K.24,G.155,B.155-14001.

17  TİTE Arşivi, K.24,G.155,B.155-15001.

18  TİTE Arşivi, K.24,G.155,B.155-16001.

19  TİTE Arşivi, K.24,G.155,B.155-17001.

duyulmaktadır. Genellikle müracaat edilen bu itici 
güç ise  propagandadır. 

Savaş zamanında propagandanın asıl rolü, kişinin 
savaşması için belli bir isteklilik aşılamasıdır. Bu 
amaçla yapılacak olan farklı etkinliklerle halkın ve 
cephedeki askerin, savaşma nedeninin haklı oldu-
ğuna ve sonuçta savaşın kazanılacağına inandırmaya 
çalışmak gerekir.   Bu ise  bir anlamda akıl ve man-
tıktan önce; ruh, iman, haysiyet, feragat, fedakârlık 
ve bütün bunlara bağlılığın Allah katında makbul 
ve muteber olduğuna gönülden inanan kimseler ve 
ve bunların savaşa verdikleri destekten  geçmektedir. 
İşte verilen bu konferanlarla yapılmak istenen de bu 
inançlı kitleyi oluşturmak ve bilinçlendirmektir. Bu 
açıdan bakıldığında bütün teknikleriyle propagan-
danın uygulama alanına konulduğunu görebiliriz. 

Nitekim arşivimizde ve zamanın yayın organların-
da, bu tür konferanslar ve hitaplar pek çoktur. Bura-
da son olarak şunu vurgulayabiliriz ki, konferanslar 
ve hitaplar, hem halk üzerinde, hem de askerlerin 
üzerinde savaşma ve mücadele azmini pekiştirmiştir. 
Bunun için savaşta etkili propaganda araçlarından 
biri kabul edilir.
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Ankara Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü (TİTE), 
arşivinde bulunan belgelerin orjinalleridir.
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ÇANAKKALE’DE KAYIPLAR

OSMANLI DEVLETİ
Subaylar : 589 şehit, 1.017 yaralı, esir/kayıp 27

Toplam : 1.633

Erler : 56.495 şehit, 96.847 yaralı, esir/kayıp 11.151, Hava değişimine gönderilen 7.084, 

Hastanede vefat eden : 14.000

Toplam : 206.389 

GENEL KAYIP TOPLAMI: 208.022 + Akıbeti bilinmeyen 40.000 = 248.022

Cephede şehit düşenlerin GENEL TOPLAMI: 57.084
Kaynak: Genel kurmay, 1980, Çanakkale Harekatı Cilt 5, Kitap 3,  s 500.

Raporun kapsadığı SUBAYLAR ERLER Genel
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Tablo: Çanakkale Cephesinde çarpışan 5. Ordu’nun 25 Nisan 1915’ten 09 Ocak 1916’ya dek verdiği kayıplar  
(1.Dünya Harbi’nde Türk Harbi Çanakkale Cephesi Harekatı, 3. Kitap, s 500)

Kayıp olarak kabul edilen ve boş hanelerdeki rakamın da yaklaşık toplamı 42.000 kadar olduğundan Çanak-
kale Muharebelerindeki kayıp toplamı 250.000’dir. Ancak bu şehit sayısı değildir.
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İNGİLİZLERİN KAYIPLARI
Ölü : 28.200

Yaralı : 75.066

Kayıp : 11.254

Hasta : 98.683

Toplam zayiat : 213.203

FRANSIZLARIN KAYIPLARI
Ölü : 3.707

Yaralı : 17.371

Kayıp : 6.047

Hasta : 27.873

Toplam zayiat : 54. 998

Genel toplam ise (İngilizler+ Fransızlar) = 213.203 + 54.998= 268.99
Kaynak: A. Goutard, Çanakkale Seferi 1915, Askeri Tarih Bülten Eki, s 9, Ankara, Genelkurmay Yayını, Şubat 1980,  s 25.

Çanakkale’deki zayiatın 1. Dünya Savaşındaki zayiatla karşılaştırılması:
“The story of Gallipoli is only a brief and inconspicuous incident in the history of this years; but no campaign 
ever fought was more critical to the fortunes of mankind.

John North-1936.

“Gelibolu Muharebeleri o yılarlın tarihinde kısa süreli ve sıradan bir olaydır, ama insanlığın yazgısında, geçmişteki 
bütün savaşlardan daha çok etkin ve  belirleyici oldu.”

Dünya Savaşının süresi: 4 yıl 3 ay toplam zayiat yaklaşık: 37.500.000

Çanakkale Muharebeleri: 5 ay 5 gün (şiddetli muharebeler): 500.000

Dünya savaş zayiatının % 1.3’ü

Devlet Ordularının mevcuduna göre zayiat oranı:

Osmanlı Devleti : % 50

İngiltere : %43

Fransa : % 7
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RAKAMLARLA 1.DÜNYA SAVAŞI

Orduların Büyüklükleri

İTİLAF DEVLETLERİN  
“OSMANLI’YA DÜŞMAN DEVLETLER” ORDU BÜYÜKLERİ

ÜLKELER
Silah altındaki ve Yedek Kuvvetler
Ağustos 1914

Silah altına alınan Toplam 1914-18

Rusya 5,971,000 12,000,000

Fransa 4,017,000 8,410,000

İngiltere 975,000 8,905,000

İtalya 1,251,000 5,615,000

ABD 200,000 4,355,000

Japonya 800,000 800,000

Romanya 290,000 750,000

Sırbistan 200,000 707,000

Belçika 117,000 267,000

Yunanistan 230,000 230,000

Portekiz 40,000 100,000

Karadağ 50,000 50,000

Toplam 14.141.000 42.189.000

İTTİFAK DEVLETLERİN  
“OSMANLI İLE DOST OLAN ÜLKELERİN” ORDU BÜYÜKLÜKLERİ
Almanya 4,500,000 11,000,000

Avusturya-Macaristan 3,000,000 7,800,000

Türkiye 210,000 2,850,000

Bulgaristan 280,000 1,200,000

TOPLAM 7.990.000 22.850.000
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SAVAŞ GEMİSİ KAYIPLARI
ÜLKE Zırhlı Kruvazör Gambot Torpido bot Denizaltı Destroyer Toplam

DÜŞMAN ÜLKELER 302

Rusya 4 2 1 0 14 22 43

Fransa 4 5 2 8 12 11 41

İngiltere 13 25 7 11 54 64 174

İtalya 3 3 1 6 8 8 29

ABD 0 3 1 0 1 2 7

Japonya 1 4 0 1 0 2 8

DOST ÜLKELER 374

Almanya 1 7 8 55 200 68 339

Avusturya-Macaristan 3 2 0 4 7 4 20

Osmanlı Devleti 1 2 4 5 0 3 15

Müttefikler Miktar $ (1914-18)

ABD 22,625,253,000 Dolar

İngiltere 35,334,012,000 Dolar

Fransa 24,265,583,000 Dolar

Rusya 22,293,950,000 Dolar

İtalya 12,413,998,000 Dolar

Belçika 1,154,468,000 Dolar

Romanya 1,600,000,000 Dolar

Japonya 40,000,000 Dolar

Sırbistan 399,400,000 Dolar

Yunanistan 270,000,000 Dolar

Kanada 1,665,576,000 Dolar

Avustralya 1,423,208,000 Dolar

Yeni Zelanda 378,750,000 Dolar

Hindistan 601,279,000 Dolar

Güney Afrika 300,000,000 Dolar

İngiliz Sömürgeleri 125,000,000 Dolar

Diğerleri 500,000,000 Dolar

TOPLAM 125,690,477,000 Dolar

SAVAŞIN MALİYETLERİ

OSMANLI’YA, DÜŞMAN  
ÜLKELERE MALİYETİ

Almanya 37,775,000,000 dolar

Avusturya-Macaristan 20,622,960,000 dolar

Türkiye 1,430,000,000 dolar

Bulgaristan 815,200,000 dolar

TOPLAM 60,643,160,000 dolar

OSMANLI İLE DOST OLAN  
ÜLKELERE OLAN MALİYETİ
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Ülkeler Toplam Asker 
Sayısı Ölü Yaralı Esir ve Kayıp Toplam 

Zayiat
Zayiat 
Yüzdesi

DÜŞMAN ÜLKELER

Rusya 12,000,000 1,700,000 4,950,000 2,500,000 9,150,000 76.3

Fransa 8,410,000 1,357,800 4,266,000 537,000 6,160,800 76.3

İngiltere 8,904,467 908,371 2,090,212 191,652 3,190,235 35.8

İtalya 5,615,000 650,000 947,000 600,000 2,197,000 39.1

ABD 4,355,000 126,000 234,300 4,500 364,800 8.2

Japonya 800,000 300 907 3 1,210 0.2

Romanya 750,000 335,706 120,000 80,000 535,706 71.4

Sırbistan 707,343 45,000 133,148 152,958 331,106 46.8

Belçika 267,000 13,716 44,686 34,659 93,061 34.9

Yunanistan 230,000 5,000 21,000 1,000 17,000 11.7

Portekiz 100,000 7,222 13,751 12,318 33,291 33.3

Karadağ 50,000 3,000 10,000 7,000 20,000 40.0

Toplam 42,188,810 5,152,115 12,831,004 4,121,090 22,104,209 52.3

DOST ÜLKELER

Almanya 11,000,000 1,773,7000 4,216,058 1,152,800 7,142,558 64.9

Avusturya - Macaristan 7,800,000 1,200,000 3,620,000 2,200,000 7,020,000 90.0

Türkiye 2,850,000 325,000 400,000 250,000 975,000 34.2

Bulgaristan 1,200,000 87,500 152,390 27,029 266,919 22.2

Toplam 22,850,000 3,386,200 8,388,448 3,629,829 15,404,477 67.4

GenelToplam 65,038,810 8,538,315 21,219,452 7,750,919 37,508,686 57.6

I. DÜNYA SAVAŞI ZAYİATLARI
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Ülkeler Toplam  
Asker Sayısı Ölü Sayısı Yaralı Kayıp Toplam Kayıp Kayıpların Asker 

Sayısına Oranı %

İTİLAF DEVLETLERİ

Rusya 12,000,000 1,700,000 4,950,000 2,500,000 9,150,000 76.3

Fransa 8,410,000 1,357,800 4,266,000 537,000 6,160,800 76.3

İngiltere 8,904,467 908,371 2,090,212 191,652 3,190,235 35.8

İtalya 5,615,000 650,000 947,000 600,000 2,197,000 39.1

ABD 4,355,000 126,000 234,300 4,500 364,800 8.2

Japonya 800,000 300 907 3 1,210 0.2

Romanya 750,000 335,706 120,000 80,000 535,706 71.4

Sırbistan 707,343 45,000 133,148 152,958 331,106 46.8

Belçika 267,000 13,716 44,686 34,659 93,061 34.9

Yunanistan 230,000 5,000 21,000 1,000 17,000 11.7

Portekiz 100,000 7,222 13,751 12,318 33,291 33.3

Karadağ 50,000 3,000 10,000 7,000 20,000 40.0

Toplam 42,188,810 5,152,115 12,831,004 4,121,090 22,104,209 52.3

İTTİFAK DEVLETLERİ

Almanya 11,000,000 1,773,700 4,216,058 1,152,800 7,142,558 64.9

Avusturya-Macaristan 7,800,000 1,200,000 3,620,000 2,200,000 7,020,000 90.0

Türkiye 2,850,000 325,000 400,000 250,000 975,000 34.2

Bulgaristan 1,200,000 87,500 152,390 27,029 266,919 22.2

Toplam 22,850,000 3,386,200 8,388,448 3,629,829 15,404,477 67.4

Genel Toplam 65,038,810 8,538,315 21,219,452 7,750,919 37,508,686 57.6

I. DÜNYA SAVAŞI İSTATİSTİKLERİ
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SULTAN REŞAD (V. MEHMED)
PADİŞÂH-I DEVLET-İ OSMANÎYYE

HALÎFE-İ MÜSLLİMÎN VE BAŞKUMANDAN
27.04.1909’da tahta çıktı. 

Vefatına kadar (03.07.1918) dokuz yıl iki ay saltanatta kaldı.
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1914-1915 KABİNESİ

AHMED NESÎMİ EFENDİ
ZİRAÂT VE TİCARET NÂZIRI

İBRAHIM HAYRULLAH BEY
ADLİYE NÂZIRI

OSKAN EFENDİ
POSTA VE TELGRAF NÂZIRI

RIFAT BEY
MECLİS-İ ÂYÂN REÎSİ

İSMAİL ENVER PAŞA
HARBİYE NÂZIRI 

BAŞKUMANDAN VEKİLİ

ÜRGÜPLÜ MUSTAFA 
HAYRİ EFENDİ

ŞEYHÜ’L İSLÂM VE EVKAF NÂZIRI 

CEMÂL PAŞA
BAHRİYE NÂZIRI

HALİL BEY
MECLİS-İ MEBUSÂN REÎSİ  

YENİ ADLİYE NÂZIRI

CÂVİD BEY
MALİYE NÂZIRI

TALAT EFENDİ
DÂHİLİYE NÂZIRI

PRENS ABBAS HALIM BEY
NÂFİA NÂZIRI

ŞÜKRÜ BEYEFENDİ
MAARİF NÂZIRI

PRENS SAİD HALİM PAŞA 
SADRÂZAM VE HÂRİCİYE NÂZIRI
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Savaştan renkli bir sayfa: Türkler
(Dünya savaşında İngilizlerin sinsi planları ve Türk tarafının konuya yaklaşımını anlatan bir afiş) 
Federal Alman Arşivi
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İttihâd-ı İslâm Afişi (İslam birliğini desteklemek için kullanılan bir afiş) 
Uğural Vanthoft Arşivi
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“Mehmed Reşâd’ın cephedeki 
askerlerimiz için yazdığı bir şiir”

Savlet etmişti Çanakkal’a ‘ya bahr ü berden
Ehl-i islam’ın iki hasmı kavisi birden
Lakin imdad-ı İlâhi yetişip ordumuza
Oldu her bir neferi kal’a-i pûlâd-beden
Asker evladlarımın pîşgeh-i azminde
Aczini eyledi idrak nihayet düşman
Kadr ü haysiyeti pâmal olarak etti firar
Kalb-i İslam’a nüfuz eylemeğe gelmiş iken
Kapanıp secde-i şükrana Reşâd eyleye dua
Mülk-i İslam’ı Hudâ eyleyen daim me’men”

Mehmed Reşâd
Lokman Erdemir Arşivi

“Mehmed Reşâd’ın 57. 
Piyâde Alayı’na itâ 
eylediği sancağa ait 
belge”

On dokuzuncu fırkaya mensûb olup 
Çanakkale’de fevka’l-âde şecâat ve  
yararlık göstermiş olan elli yedinci 
piyâde alayı namına sancağa üzeri 
sırma işleme [Devlet-i Osmanîyye ile  
İtilâf Devletleri harbinde elli yedinci 
piyâde alayının düşman tarafından 12 
Mart’ının sene 331 günü Çanakkale’de 
Arıburnu’na vukû‘ bulan ilk ihrâcta karaya 
çıkmış düşman kuvvetlerinin ilerlemesine 
ve Kocaçimen Tepeleri’nin düşman eline 
geçmesine yevm-i mezbûrdaki hareket-i 
serîa‘ ve savlet-i şedide-i şîrânesiyle 
mâni‘ olmak ve aylarca düşmanı merkum 
karşısında hatt-ı harbde kalarak  ona 
karşı kahramane muharebeler icra etmek 
suretiyle         gösterdiği fevka’l-âde şecâat 
ve yararlığın hâtırasıdır] ibâresini hâvi ve 
murassa‘  imtiyâz nişân-ı âlîsi kurdelay-ı 
îadının  nısfı yeşil  ve nısf-ı diğeri kırmızı 
bir kurdela ile kılıçlı levhayı muhtevî altın 
ve gümüş imtiyâz ve harb madalyaları i‘tâ 
olunmuştur.
Bu irâde-i seniyyemin icrâsına Harbîyye 
Nâzırı memurdur.
22 Muharrem 334 Mehmed Reşâd
Sadrâzam Mehmed Said
Harbîyye Nâzırı Enver
Necmettin Özçelik Arşivi
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“İngiliz subayının taşıyan filikanın Türk topçusunun hedefine girdiği an.” 

Federal Alman Arşivi

“Çanakkale savaşında gösterdiği başarılar nedeniyle, 27. alay sancağına Başkomutan 
Vekili Enver Paşa tarafından madalya verilmesi”
Necmettin Özçelik Arşivi
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TASFÎR-İ EFKÂR 4 Kânûn-i sâni 1914 / 22 Kânûn-i evvel 1329 / 6 Safer 1332

Yeni Harbîyye Nâzırı

Bu kez Harbîyye Nezâreti’ne tayin olunan Erkân-ı Harbiyye 
mîrlivâsı Enver Paşa

Yeni Harbîyye Nâzırı

Bu defa rütbesinin bir derece terfi‘iyle Harbîyye Nezâreti’ne 
ta‘yin olunan Erkân-ı Harbiyye mîrlivâsı Enver Paşa

PEYÂM 11 Rebi‘ü’l-evvel 1332 /  

25 Kânûn-i sâni 1329 / 7 Şubat 1914

Antalya’da İtalyan 
faaliyeti

Konya’dan Ermenice 
“Azadamard” gazetesinin 
muhâbiri İtalya’nın 
Antalya’da yürüttüğü 
faaliyetten bahsederek 
şehre hemen her gün 
İtalyan ailelerinin 
yerleşmekte olduğunu 
ve bunların büyük 
çoğunluğunun işçi 
sınıfından olduğunu 

söylüyor. İtalyanlar bu şehirde aynı zamanda 
muhteşem bir hastaneden başka erkek ve kızlara 
özel mektepler açmakta, İtalyanca kurslarıyla 
ahâliye kendi dillerini öğretmektedirler.

Antalya’da İtalyan faaliyeti

Konya’dan Ermenice “Azadamard” gazetesinin 
muhâbir-i mahsûsu, İtalya’nın Antalya şehrinde 
ibrâz eylediği faaliyetten bahs ile oraya hemen 
her gün İtalyan ailesi vürûd etmekte olduğunu ve 
bunların kısm-ı a‘zâmının amele sınıfına mensûb 
bulunduğunu söylüyor. Bundan kat‘-ı nazar, 
İtalyanlar bu şehirde aynı zamanda muhteşem bir 
hastahane inşâ etmekte ve zükûr u inâse mahsûs 
mektepler açmakta, ahâli-i mahallîyeye meccânen 
İtalyan lisânı tedrîs etmekte bulunuyorlar. 

İKDAM 3 Rebi‘ü’l-âhir 1332 / 16 Şubat 1329 / 1 Mart 1914

Fethi ve Sadık Beyler vatanı yüceltmek, 
Türklük’e şeref vermek için canlarını 
fedâ ettiler

Dün kara bir haberle yandık. Bütün milletin büyük 
bir muhabbetle sevdiği, merakla takip ettiği Fethi ve 
yardımcısı Sadık Beyler’in şehâdeti herkesi kedere 
boğdu.

Fethi ve Sadık Beyler vatanı yükseltmek, 
Türklük’e şeref vermek için canlarını 
fedâ ettiler

Dün yine bir kara haberle gönüller karardı. Ve 
bütün milletin çıldırasıya bir muhabbetle sevdiği, en 
samîmî temennîlerle takip eylediği Fethi ve refîki 
Sadık Beyler’in haber-i şehâdeti bütün yurtları, 
ocakları mâtem içinde bıraktı.
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TASFÎR-İ EFKÂR 30 Haziran 1914 / 17 Haziran 1330 / 6 Şabanü’l-azîm 1332

Asrın en mühim ve en feci suikasti

Avusturya Veliahdı Fransuva Ferdinand ile zevcesi Prenses 
dö Hohenberg’in Bosna’da revolver kurşunuyla öldürülmeleri

Fotograflar: 

Önceki gün Bosna’da öldürülen Avusturya Veliahdı Fransuva 
Ferdinand

Önceki gün Bosna’da öldürülen Avusturya Veliahdı’nın karısı 
Prenses dö Hohenberg

Dünki sayımızın son haberler kısmında ırkçı bir Sırb’ın 
kurşunuyla öldüğünü bildirdiğimiz Avusturya Veliahdı Arşidük 
Fransuva Ferdinand ile karısının vefatları şüphe yok ki, büyük 
siyâsî sonuçlara gebedir.

Ezmine-i hâzıranın en mühim ve en feci‘ suikasti

Avusturya Veliahdi Fransuva – Ferdinand ile zevcesi Prenses dö Hohenberg’in Bosna’da revolver kurşunuyla 
katlleri

Fotograflar:

Evvelki gün Bosna’da itlâf edilen Avusturya Veliahdı Fransuva Ferdinand

Evvelki gün Bosna’da itlâf edilen Avusturya Veliahdı’nın zevcesi Prenses dö Hohenberg

Dünkü nüshamızın son haberler kısmında Sırb nasyonalistinin hiç sektirmeyen iki kurşunuyla terk-i hayat ettiğini 
bildirdiğimiz Avusturya Veliahdı Arşidük Fransuva Ferdinand ile zevcesinin vefatları şüphe yok ki, büyük bir 
ehemmiyet-i siyâsîyyeyi hâizdir.

PEYÂM 25 Rebi‘ü’l-âhir 1332 / 10 Mart 1329 / 23 Mart 1914

Avusturya’nın parçalanmasından bahsediliyor

Viyana’da neşrolunan “Çayet” gazetesine Paris’ten bir telgraf gönderiliyor. Bu 
telgrafta Avusturya’nın bölünmesi meselesi gibi ciddi endişe uyandıracak bir 
konudan bahsolunduğu için tercümesini yayınlamak istedik:

Rus yetkililerden biri ile yapılan mülâkâta dayanan bu makalede, Avrupa’nın barış 
ve selâmeti için en güzel çözümün bir Rus-Alman-Fransız-İngiliz birliği olacağı ve 
“Alsas Loren” meselesinin bütün tarafları memnûn edecek bir tarzda çözülmesi 
hâlinde Almanya’ya Avusturya’nın batı ve Rusya’ya ise doğu eyâletlerini vermek 
gerekeceği, böylece askerî açıdan pek çok kolaylık sağlanacağı düşünülmektedir. 
Paris, Berlin ve Bükreş’te bu mesele enine boyuna tartışılmaktadır.

Avusturya’nın taksîminden bahsoluyor

Viyana’da neşrolunan “Çayet” gazetesine Paris’ten mühim olduğu kadar mûcib-i merak olan bir telgraf keşîde 
ediliyor. Bu telgrafta Avusturya’nın taksîmi meselesi gibi ortalığa ciddi endişe-îrâs edecek bir meseleden 
bahsolunduğu için tercüme ü dercini münâsib addeyledik:

Paris’ten “Çayet” gazetesine âtîdeki pek mühim ve merâk-âver telgraf keşîde olunuyor: “Növiye Vremya”nın 
bir makalesi burada pek hararetli münâkaşaya sebep oluyor. Rus ricâlinden biri ile cereyân etmiş bir mülâkât 
şeklinde olan bu makalede, Avrupa sulh ve müsâlemeti için kabil-i tasavvur en kavî zımânın bir Rus–Alman–
Fransız–İngiliz ittifâkından ibâret olacağı ve “Alsas Loren” meselesinin bütün alâkadârları memnûn edecek 
bir tarzda hall ü tesviyesine mukabil Almanya’ya Avusturya’nın eyâlât-i garbîyyesini ve Rusya’ya ise şarktaki 
Avusturya eyâletlerini vermek iktizâ edeceği, bu tasavvurun mevkî‘-i icrâya vaz‘ı hâlinde teslihât-ı askerîyye 
meselesinin derhal ve tabiatıyla ortadan kalkacağı ve Paris ile Berlin ve Bükreş’te bu fikir ve tasavvur ile 
ziyâdesiyle iştigâl olunduğu tarzında bir takım mütâlâat ve farzîyyât yürütülüyor.
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TANİN 9 Rebi‘ü’l-âhir 1332 /  

22 Şubat 1329 / 7 Mart 1914

Alman-Rus ilişkileri

Rusya’nın iki yüz elli milyon 
franktan fazla harcayarak 
ordusunu bir ay içinde 
seferberliğe hazırlayacağı 
hakkında alınan haberler 
gerek Almanya ve gerek 
Avusturya’da merak konusu 
olmuştur. Bu seferberlik hâli 
devam ederse Rusya’nın 
Avrupa kıtasındaki bütün 
kolorduları muhârebeye hazır 
bir hâlde olacaktır. Avrupa’da 
otuz Rus Kolordusu bulunduğu 
dikkate alınacak olursa 
Berlin ve Viyana’da meydana 
gelen tedirginliği anlamamak 
mümkün değildir.

Alman-Rus münâsebâtı

Rusya’nın iki yüz elli milyon 
franktan fazla bir meblâğ 
sarfıyla ordusunu bir ay 
tecrübe-i hâl-i seferberîye vaz‘ 
edeceği hakkında intişâr eden 
haberler gerek Almanya ve 
gerek Avusturya’da fevka’l-
âde heyecanı mûcib olmuştur. 
Çünki hâl-i seferberî müddet-i 

medîde devam etmemek şartıyla Rusya’nın Avrupa 
kıtasındaki bütün kolorduları muhârebeye müheyyâ 
bir hâle vaz‘ olunabilecektir. Ahvâl bu merkezde iken 
Avrupa’da otuz Rus Kolordusu bulunduğu nazar-ı 
dikkate alınacak olursa Berlin ve Viyana’da hâsıl 
olan heyecanı takdîr etmek müşkil bir şey değildir.

SABAH 8 Haziran 1914 / 26 Mayıs 1330 / 14 Recep 1332

Bütün Avrupa silah altında

Almanya;

Times Gazetesi’nin muhâbiri Avrupa 
Devletleri’nin büyük bir hızla silahlanması 
sebebiyle yazmış olduğu bir makalede şu 
değerlendirmelerde bulunmuştur: Avrupa 
Devletleri ve özellikle Almanya Hükûmeti 
harb hazırlıklarına kesintisiz şekilde devam 
etmektedir. Almanya’nın maksadı büyük bir 
askerî kuvvete sahip olmak ve icâb ederse 
kısa bir süre içinde harbe hazır bulunabilmektir. 

Bütün Avrupa silah altında

Almanya;

Tayms Gazetesi’nin muhâbir-i askerîsi Düvel-i 
Muazzama’nın teslihâtını gittikçe gayet vâsi‘ bir 
mikyasta tezyîd etmesi münâsebetiyle yazmış 
olduğu bir makale-i mühimmede şu yolda 
mütâlâatta bulunmuştur: Düvel-i Muazzama 
meyânında başlıca Almanya Hükûmeti bilâ 
fâsıla tedârikât-ı harbîyyeye devam ediyor. 
Almanya’nın maksadı mümkün mertebe 
büyük bir kuvve-i askerîyyeye mâlik olmak ve 
icâbında gayet cüz’i bir müddet içinde harbe 
hazır bulunabilmektir.
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İKDAM 14 Şaban 1332 / 25 Haziran 1330 / 8 Temmuz 1914

Petrol kaynaklarımızdan ne umuluyor?

Bütün dünyanın petrol kaynakları ele geçirildi. İran’daki petrol kaynağı 
hakkında İngiltere bir anlaşma imzaladı. Petrol meselesi bugün hayat 
memât meselesi olmaya başladığı hâlde Türk basını bununla meşgûl 
olmuyor. Hâlbuki, hem hükûmet ve özellikle Harbîyye ve Bahrîyye 
Nezâretleri hem de milletvekilleri ve âyân meclisleri ve herkesten evvel 
millet, bu meseleden gözlerini bir an bile ayırmamalıdırlar.

Petrol memba‘larımızdan ne intizâr ediyor?

Bütün dünyanın petrol memba‘ları ele geçirildi. İran’daki petrol memba‘ı 
hakkında İngiltere bir mukavele akdetti. Petrol mes’elesi e’l-yevm hayat 
ve memât mes’elesi sırasına girdiği hâlde Türkiye matbuâtı onunla meşgûl 
olmuyorlar. Hâlbuki, hem hükûmet bâ-husûs Harbîyye ve Bahrîyye 
Nezâretleri hem de mebûsan ve âyân meclisleri ve herkesten evvel millet, 
mes’ele-i mezkûreden bir an nazar-ı dikkatlerini ayırmamalıdırlar.

SABAH 30 Temmuz 1914 / 17 Temmuz 1330 / 7 Ramazan 1332

Harbin tesîrleri

Galata Borsası;

Dün Avusturya’nın Sırbistan’a karşı resmen harb ilân etmesi 
üzerine bütün Avrupa borsalarında olduğu gibi Galata 
Borsası’nda da fon fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşanmıştır.

Harbin te’sirâtı

Galata Borsası;

Dün Avusturya’nın Sırbistan’a karşı resmen i‘lân-ı harb ettiği 
sûret-i kat‘iyyede tebeyyün etmesi üzerine bütün Avrupa 
borsalarında olduğu gibi Galata Borsası’nda dahi fondü 
fiyatlarınca yeniden ciddi bir tenezzül husûle gelmiştir.

İKDAM 6 Ramazan 1332 / 16 Temmuz 1330 / 29 Temmuz 1914

Harb İlânı

Osmanlı Telgraf Ajansı, Avusturya Hükûmeti’nin dün öğle 
vakti Sırbistan’a harb ilân ettiğini resmî bir kaynaktan 
öğrenmiştir.

İ‘lân-ı harb

Osmanlı Telgraf Ajansı, Avusturya Hükûmeti’nin dün öğle vakti Sırbistan’a i‘lân-ı harb ettiğini resmî bir memba‘dan 
istihbârına atfen tebliğ eylemiştir.
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İKDAM 17 Ramazan 1332 / 27 Temmuz 1330 / 9 Ağustos 1914

İngiltere’den beklenir miydi?

İngiltere Hükûmeti Reşâdiye zırhlımıza el koyduğu gibi pazarlığı 
tamamlanmış, taksitleri ödenmiş 1850 tonilatoluk iki torpido destroyerimizle 
birlikte “Sultan Osman-ı Evvel” isimli drednotumuzu da gasbetmiştir. Sultan 

Osman-ı Evvel’e “Eugene Cort” ve Reşâdiye’ye “Aron” isimleri verilmiştir.

İngiltere’den beklenir mi idi?

Matbuât-ı Umûmîyye Müdüriyeti’nden tebliğ olunmuştur:

İngiltere Hükûmeti ahîren Reşâdiye zırhlımızı dahi yedd-i gasb ve zabtına 
geçirmiş olduğu gibi İngiltere destgâhlarında Şili Hükûmeti nâmına inşâ 

edilmiş olup Hükûmet-i Seniyye’ce mübâyaa‘sı tekarrür etmiş ve pazarlığı 
icrâ edilmiş olan 1850 tonilatoluk iki torpido destroyerlerini de zabt ve 
bunları resmen i‘lân eylemiştir. Sultan Osman-ı Evvel “Eugene Cort” ve 

Reşâdiye’ye “Aron” nâmları verilmiştir. Bu muâmele Hükûmet-i Seniyye’ce 
son derece bâis-i taaccüb ve teessüf olmuştur.

SABAH 7 Ağustos 1914 / 25 Temmuz 1330 / 15 Ramazan 1332

Sultan Osman Drednotu

Armstrong Fabrikası’nda inşâ olunan Sultan Osman Drednotu’nun son 
taksiti olan 700.000 lira da yatırılmış ve otuz eylül tarihinde teslim 
alınması kararlaştırılmış iken İngiliz Hükûmeti ambargo koyduğunu ve 
drednotu teslim etmeyeceğini açıklamıştır.

Sultan Osman Drednotu

Bir Muâmele-i Hakşikestâne

Matbûat-ı Umûmîyye Müdüriyetinden:

Armstrong Fabrikası’nda derdest-i inşâ bulunan Sultan Osman 
Drednotu’nun otuz Eylül tarihinde teslim edilmesi mukarrar iken 
ahvâl-i siyâsîyyede ahîren serzede-i zuhûr olan karışıklık ve alâimi 
iştibâhîyyeden dolayı tecrübelerin bir kısmından sarf-ı nazar edilmek 
hatta iki topu noksan olmak şartlarıyla hükûmetce icrâ kılınan mesâi ve 

ikdâmât neticesinde geminin 1 Ağustos tarihinde teslimine mezkûr fabrikaca muvâfakat olunmuş idi.

Son taksit olan “700.000” lira yevm-i mezkûrda te’diye edilmekle beraber aynı zamanda gemiye Osmanlı 
Sancağı’nın keşîdesi kararlaştırılmış ve ol vecihle icâbının icrâsı musammem bulunmuş iken gemiye Osmanlı 
Sancağı’nın keşîdesi için mukarrer olan zamandan yarım saat evvel İngiltere Hükûmeti’ne Armstrong’a bir 
beyannâme irsâliyle hangi devlet-i bahrîyyeye aid olursa olsun İngiliz destgâhlarında inşa’a edilmekte bulunan 
sefâîn-i harbîyyeden hiçbirinin hiçbir vesile ile “Tayn” şehrinden ve İngiltere sevâhilinden uzaklaşamayacakları 
ve bu bâbda tedâbir-i mania‘ ittihâz edildiği tebliğ ve Sultan Osman Sefînesi üzerine “ambargo” vaz‘ olunarak 
İngiltere Hükûmeti tarafından zabt edilmiş olduğu bildirilmiştir.
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SABAH 31 Temmuz 1914 / 18 Temmuz 

1330 / 8 Ramazan 1332

Harbin tesirleri

Vinerbank Frayen’de

Harb İlân edilmesi üzerine 
Avusturya bankalarından 
Vinerbank Frayen’de 
parası olanlar iki günden 
beri bu bankaya mürâcaat 
ederek paralarının iâdesini 
istemişlerdir.

Harbin te’sirâtı

Vinerbank Frayen’de

İ‘lân-ı harb edilmesi üzerine 
Avusturya müesseselerinden 
olan Vinerbank Frayen’de 

parası olanlar iki günden beri mezkûr Bankaya 
mürâcaatla paralarını talebe başlamışlardır.

TASFÎR-İ EFKÂR 16 Haziran 1914 / 3 Haziran 1330 / 22 Recep 1332

Ganbotlarımız geldi

Ganbotlarımızı Ziyâret

Fotograf: 

Evvelki gün gelen ganbotlarımızdan birinin Kadıköy önünde 
çekilen fotoğrafı

Limanımızda demirlediklerini yazdığımız “Sakız”, “Burak Reis”, 
“Aydın Reis”, “Preveze”, “Durak Reis”, “ Hızır Reis” ve “İsa Reis” 
ismindeki yedi ganbotumuz dün sabah Haydarpaşa önünden 
demir alarak Haliç’e girmiş ve tersâne önünde demirlemişlerdir.

Ganbotlarımız geldi

Ganbotlarımızı ziyâret

Fotograf:

Evvelki gün gelen ganbotlarımızdan birinin Kadıköy pîşgâhında 
alınan resmi

Limanımızda sûret-i muvassalatlarını yazdığımız “Sakız”, “Burak 
Reis”, “Aydın Reis”, “Preveze”, “Durak Reis”, “Hızır Reis” ve “isa 
Reis” ismindeki yedi ganbotumuzdan dört evvelkileri, dün 
sabah Haydarpaşa pîşgâhından fekk-i lenger ederek Haliç’e 
dâhil olmuşlar ve tersâne önünde demirlemişlerdir.

DONANMA 29 Haziran 1914 / 16 Haziran 1330 / 5 Şaban 1332

“Yeni gelen ganbotlarımızdan: İsa Reis”
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TESVÎR-İ EFKÂR 6 Ağustos 1914 / 24 Temmuz 1330 / 14 Ramazan 1332

Avrupa’da harb başladı

Almanya, Rusya ve Fransa’ya harb ilân ediyor – İngiltere ve Belçika, Almanya’ya harb ilân ediyor – Avusturya, 
Sırbistan ve Karadağ ile harbe devam ediyor.

Resim: 

Tarihin en korkunç olayı

Harb

Artık kesin olarak başlayan bu savaşla birlikte pek çok can yok olacak, pek çok şehir mahvolacak.

Avrupa harb-i umûmîsi başladı

Almanya, Rusya ve Fransa’ya i‘lân-ı harb ediyor – İngiltere ve Belçika Almanya’ya i‘lân-ı harb ediyor – Avusturya, 
Sırbistan ve Karadağ İle hâl-i harbde bulunuyor

Resim: 

Tarih-i âlemin en dehşetâver vakası

Harb-i umûmî

Artık sûret-i kat‘iyyede başlamış addedilmesi lâzım gelen harb-i umûmîde telef olup gidecek canlar, mahv olacak 
a’sâr-ı umrân ve medenîyyet.
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TANİN 11 Ramazan 1332 / 21 Temmuz 1330 / 3 Ağustos 1914

Seferberlik

Dün sokak duvarlarına kırmızı zemin üzerinde yeşil bayrak ve üstünde 
Sultan Hazretleri’nin tuğrasıyla beraber birer beyânnâme yapıştırıldı. 
Beyânnâmeler üzerinde: “Seferberlik var asker olanlar silah başına!” 
deniyor ve seferberliğin ilk gününün pazartesiden yani bugünden 
başlayacağı bildiriliyordu. Seferberlik, davullar çalınarak ilân edildi. 

Seferberlik

Dün sokak duvarlarına kırmızı zemin üzerinde yeşil bayrak ve Tuğra-yı 
Hümâyûn mürtesem birer beyânnâme yapıştırılıyor ve bu beyânnâmeler 
üzerinde: “Seferberlik var asker olanlar silah başına!” deniyor seferberliğin 
ilk günü bugünki pazartesiden ibtidâr edeceği bildiriliyor idi. Bunu müteâkîb 
davullar çıktı, şehirde umûmî bir heyecan ü şâdî husûle geldi. Bu defaki 
seferberlik etrafımızda tevellüd eden kargaşalıklardan tevellüd edebilecek 
netâyice karşı vatanı müdâfaa‘ hâlinde bulundurmak içindi ve şimdiye 
kadar yapılan seferberliklerden büsbütün başka bir şekilde cereyân ediyor.

İKDAM 19 Ramazan 1332 / 29 Temmuz 1330 / 11 Ağustos 1914

İstanbul’da seferberlik.

Askerler vatanı müdâfaa‘ yolunda...

İstanbul’da seferberlik.

Askerler şen ve şâtır giderken...
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TANİN 11 Ramazan 1332 / 21 Temmuz 1330 / 3 Ağustos 1914

Almanya harb ilân etti, diğerleri de 
gecikmeyeceklerdir!

Almanya daha fazla uzatmayarak nihâyet 
Rusya’ya harb ilân etmiştir.

Tarih-i beşerîyyetin tanımadığı bir 
musîbet

Almanya i‘lân-ı harb etti – Diğerleri 
de gecikmeyeceklerdir!

Dün aldığımız telgraflara bakarak hâl ü 
mevkî‘ hakkında umûmî ve vâzıh bir fikir edinmek kabil olmuyor. Bildiğimiz bir şey varsa o da Almanya’nın 
daha ziyâde intizâr imkânı olmadığını anlayarak nihâyet Rusya’ya i‘lân-ı harb etmiş olmasıdır.

SABAH 24 Ağustos 1914 / 11 Ağustos 1330 / 2 Şevvâl 1332

Harb ilânı

Petersburg, 23 Ağustos – Japonya’nın Almanya’ya 
harb ilân ettiği Tokyo’dan bildirilmiştir. 

İ‘lân-ı harb

Petersburg, 23 Ağustos – Japonya’nın Almanya’ya 
i‘lân-ı harb ettiği Tokyo’dan telgrafla iş’âr olunuyor.

TESVÎR-İ EFKÂR 5 Ağustos 1914 / 23 Temmuz 1330 / 13 Ramazan 1332

Boğazlardan geçiş

Liman Dâiresi Müdürlüğünden: 

Karadeniz Boğazı torpil ile kapanmıştır. Ticaret 
gemileri hükûmet tarafından belirlenen 

kılavuzların idâresinde geçeceklerdir.

Boğazların seddi

Liman Dairesi Riyâsetinden: 

Bahr-i Siyah Boğazı torpil ile kapanmıştır. Sefâin-i Ticarîyye Hükûmet tarafından 
tahsis edilen kılavuzların idâresi altında geçecekdir.
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TANİN 29 Şevvâl 1332 / 7 Eylül 1330 / 20 Eylül 1914

Boğazlar niçin kapandı?

Osmanlı Hükûmeti tarafsız olduğunu ilân etmiştir. “Yavuz” ve “Midilli”nin satın 
alınması da tarafsızlığı bozduğumuzu gösterecek bir delil olarak düşünülemez. 
O hâlde İngiliz ve Fransız donanmaları Çanakkale Boğazı girişinde niye 
beklemektedirler?

Osmanlı Hükûmeti, bayrağını taşıyan gemilerin sorumluluğunu taşımaktan âciz 
değildir.

Boğazlar niçin kapandı?

Hükûmet-i Osmanîyye hâl-i harbde bulunan devletlere karşı en ciddi bir 
bîtaraflık muhâfaza etmek azminde bulunduğunu şimdiye kadar birçok defalar 
i‘lân etmiş ve bu husûsta her türlü endişeleri izâle edecek te’minât vermiş 
olduğu hâlde mea‘t-teessüf hükûmetin niyyât-ı hasenesinin ciddi bir hüsn-ü 
kabul ile karşılanmadığını görüyoruz. Bugüne gelinceye kadar muhârib 
devletlere karşı mugâyir-i bîtarafî hiçbir harekette bulunmadığımız meydandadır. 
“Yavuz” ve “Midilli”nin iştirâsını bîtaraflığa mugâyir bir hareket olarak isbât 
edebilecek hiçbir delil-i ciddi yoktur. İngiliz ve Fransız donanmaları ise bu iki 
gemimizin boğaza girdiği zamandan beri hep boğaz medhâlinde bulunuyorlar.

Hükûmet-i Osmanîyye, bayrağını taşıyan gemilerin mes’ûliyetini deruhde 
etmekten âciz değildir.

DONANMA 21 Eylül 1914 / 8 Eylül 1330 / 1 Zi’l-ka‘de 1332

“Heybeli Ada’da düzenlenen geçit töreninde “Yavuz” drednotu.”

“İntibaat: Heybeli Ada’da icrâ edilen geçit resminde “Yavuz” drednotu”



95Havâdis; 1914-1915



96 Havâdis; 1914-1915

TANİN 17 Şevvâl 1332 / 22 Ağustos 1330 / 8 Eylül 1914

Yeni üçlü ittifak

Dün İngiltere Büyükelçiliği tarafından yayınlanan bir telgrafnâme; İngiltere, Rusya, 
Fransa Hükûmetleri arasında harb ve kazançları üzerine Londra’da bir antlaşma 
imzalandığını ilân ediyordu.

Yeni ittifâk-ı müselles

Dün İngiltere sefârethânesi tarafından karşı gazeteleriyle neşredilen bir telgrafnâme; 
İngiltere, Rusya, Fransa Hükûmetleri arasında harb-i hâzır ve netâyicine mahsûs 
olmak üzere Londra’da bir i’tilâfnâme imza edildiğini i‘lân ediyordu.

SABAH 1 Teşrîn-i evvel 1914 / 18 Eylül 1330 / 11 Zi’l-ka‘de 1332

Yabancı posta şirketleri kapandı

Bu sabahtan itibâren Osmanlı topraklarında 
ancak Osmanlı Postahaneleri kalmıştır. 

Ecnebî postaları kapandı

Bu sabahtan itibâren Memâlik-i 
Osmanîyye’de ancak Osmanlı 

Postahaneleri kalmıştır.

TASFÎR-İ EFKÂR 18 Eylül 1914 / 5 Eylül 1330 / 27 Şevvâl 1332

Ekmek meselesi ardından su meselesi

Aç kalmak korkusuyla her gün saatlerce fırınların önünde nöbet bekleyen 
halkın telâşına şâhid olduktan sonra, ekmek meselesini daha tam bir çözüme 
kavuşturamamışken; geçici gibi görünse de şimdi daha büyük bir meselemiz var; o 
da su!

Ekmek gâilesinden sonra su meselesi

Aç kalmak korkusuyla her gün saatlerce fırınların önünde nöbet bekleyen halkın 
telâş ve heyecanına şâhid olduktan, ve yine hemen haftalarca sıkıntı ve müzâyekaya 
marûz kaldıktan sonra, ekmek meselesini, daha doğru bir tabirle ekmek gâilesini 
savuşturduk. Fakat, bilhassa fukarâ-yı ahâli için müdhiş olmakla beraber herhâlde 
muvakkat ve geçici bir mâhiyeti hâiz olan bu gâileyi müteâkib, şimdi, bizi karşılayan 
ve sıhhat-ı umûmîyeyi tehdîd eden diğer bir gâile vardır: Su gâilesi..
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TANİN 25 Ramazan 1332 / 4 Ağustos 1330 / 17 Ağustos 1914

Asker kaçakları!

Seferberliğin ilânından sonra Arnavutköy açıklarında bir Yunan vapuruna geceleri 
birilerinin gidip geldikleri görülür, bu durum polisin dikkatini çeker. Vapurun 
Yunanistan’a hareket edeceğinin anlaşılması üzerine baskın yapılarak şüpheli 
vapurun esrârı anlaşılmış olur: Meğer silah altına alınacak Rum vatandaşlarımız 
askerlik vazifelerinden kaçmak için birer birer onları Yunanistan’a götürecek 
vapura ilticâ ediyorlarmış.

Asker kaçakları!

Seferberliğin i‘lânını müteâkîb Arnavutköy açıklarında bir Yunan vapuru peydâ 
olur ve bir iki gün sonra da bilhassa geceleri meydana çıkan bazı eşhâsın vapura 
gidip geldikleri görülür, karanlıktan istifâde ederek vapura yaklaşan ve sonra 
boş dönen sandallar zâbıtânımızın nazar-ı dikkatini celb eder. Edilen tahkîkât ve 

tedkîkât neticesinde vapurda birçok Rum firârîlerinin gizlenmekte olduğu anlaşılır. Nihâyet geçen cuma günü 
vapurun Yunanistan’a müteveccihen hareket edeceği anlaşılması üzerine Yunan Konsoloshânesi’nden terfîk 
edilen memurlarla birlikte zâbıta vapurda taharriyâta başlar ve bu sûretle şüpheli vapurun esrârını anlamış 
olur: Meğer taht-ı silaha davet olunan Rum efrâd Yunanistan’a gitmek için birer birer vapura ilticâ ediyorlarmış.

KARAGÖZ 21 Haziran 1330 / 10 Şaban 1332

Hacivat: Karagöz bu fare kapanlarını yüklemiş nereye gidiyorsun?

Karagöz: İzmir’e gidiyorum Hacivat, mâlûm ya o taraflarda bu sıralar fazlaca Yunan eşkıyası türemiş, askerden 
firâr ediyorlarmış bu kapanları sahildeki çalıların arasına koyup hepsini yakalayacağım.

Hacivat: Karagöz bu ne hâl, fare kapanlarını yükletmiş böyle nereye gidiyorsun?

Karagöz: İzmir’e gidiyorum Hacivat, mâlûm ya o taraflarda bu sırada fazla Yunan eşkıyası türemiş, mütemâdiyen 
firâr ediyorlarmış bu kapanları sahildeki çalıların arasına koyacak ve bu sûretle hepsini yakalayacağım.
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TANİN 30 Ramazan 1332 / 9 Ağustos 1330 /  

22 Ağustos 1914

Avrupa’da umûmî harb

Alman orduları Brüksel’e girdiler 
– Demek büyük muhârebeler 
günündeyiz!

TASFÎR-İ EFKÂR 7 Eylül 1914 / 25 Ağustos 1330 / 16 Şevvâl 1332

Alman uçak ve zeplinleri “Paris” üzerinde

Alman uçak ve zeplinleri “ Paris” üzerine ilk bombaları atarken..

Alman tayyare ve kabil-i sevk balonları “Paris” üzerinde

Alman tayyare ve kabil-i sevk balonları “ Paris” üzerine ilk bombaları 
atıp mahal mahal ikâ‘-i tahrîb ve harîk ederken...

Harb-i Umûmî Albümü

“Brüksel sokaklarında muzaffer Alman kıt‘atı”
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TANİN 11 Zi’lka‘de 1332 – 18 Eylül 1330 – 1 Teşrîn-i evvel 1914

Artık kapitülasyonlardan eser kalmadı

Mâliye Nezâreti’nin bir genelgesi

11 Eylül 330 tarihli kanun gereğince şimdiye kadar gümrük vergisi 
alınmayan yabancı ticarethânelerin bulunduğumuz senenin ikinci 
taksitinden itibâren gümrük vergilerini ödemeleri gerekmektedir. 

Artık kapitülasyonlardan eser kalmadı

Mâliyye Nezâreti’nin bir ta‘mimi

11 Eylül 330 tarihli kanun mûcibince şimdiye kadar temettü‘ 
vergisinden müstesnâ olan ecânib sene-i hâliyye ikinci taksitinden 
itibâren temettü‘ vergisine tâbi‘ tutulacaktır. Bu sûretle devlet 
şimdiye kadar mahrum tutulduğu bir haktan istifâde etmiş oluyor.

Servet-i Fünûn 4 Eylül 1330 / 26 Şevvâl 1332

Fotoğraf 1

“Kapitülasyonların kaldırılmasına 
dâir halkın takdîrinin Sadrazam 

Paşa Hazretleri’ne İstanbul 
Mebûsu Hüseyin Câhid Bey 

tarafından sunulması.”

Fotoğraf 2

“Sultanahmet Meydanı’nda 
Kapitülasyonların kaldırılışını 

kutlamak üzere toplanan ahâli.”

 
Fotoğraf 1

“Kapitülasyonların ilgâsı üzerine 
icrâ olunan ictimâ-i umûmîde 

kabul edilen kararın; arzu-i 
milletin İstanbul Mebûsu Hüseyin 
Câhid Bey tarafından Sadrazam 

Paşa Hazretlerine tebliği.”

Fotoğraf 2

“Sultanahmet Meydanı’nda 
Kapitülasyonların lağvını takdîrât 

ve te’bîden vuku‘ bulan içtimâ-i 
umûmî.”
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TASFÎR-İ EFKÂR 31 Teşrîn-i evvel 1914 / 18 Teşrîn-i evvel 

1330 / 11 Zi’l-kâ‘de 1332

Karadeniz hâdisesi

Osmanlı Ajansı tarafından resmen tebliğ 
olunmuştur:

Rus Filosu, donanmamıza Teşrîn-i evvel’in 
14 ve 15. günleri tacizde bulunmuş ve 16. 
Perşembe günü de taarruz etmiştir.

Karadeniz hâdisesi

Osmanlı Ajansı tarafından resmen tebliğ 
olunmuştur:

Donanmâ-yı Hümâyûnun bir kısım 
ceziyesi Teşrîn-i evvel’in 14 ve 15’inci 
günleri Karadeniz’de ta‘limlerle meşgûl 
iken Rus filosu evvelâ bütün ta‘limleri 
takib ve ihlâl ve dünkü 16’ıncı Perşembe 
günü de Donanmâ-yı Hümâyûn’a taarruz 
ederek muhâsâmâta ibtidâr eylemiştir.

SABAH 21 Teşrîn-i evvel 1914 / 8 Teşrîn-i evvel 

1330 / 1 Zi’l-hicce 1332

İran – Rusya

İran ile Rusya arasında bir 
gerginlik olmuştur. Ruslar, Kuzey 
İran’a girmişler, İran Hükûmeti’ni 

yok saymışlardır. Son şâhın 
ihtilâlinden sonra Ruslar, İran’ın 

iç işlerine çok müdâhale eder 
olmuşlardır.

İran – Rusya

Hükûmet-i İrânîyye ile 
Rusya Hükûmeti arasındaki 

münâsebâtta gerginlik peydâ 
olmuştur. Ruslar’ın şimâlî 

İran’da öteden beri fevka‘l-
âde tecâvüzkârâne hareket ettikleri ve İran Hükûmeti’ni 
hiçe saydıkları mâlûmdur. Son zamanlarda ve bâhusus 

Şah-ı Sâbıkın son hareket-i ihtilâlîyyesinden sonra Ruslar 
büsbütün İran Umûr-u Dâhilîyyesine müdâhale eylemişlerdir.

TANİN 18 Zi’l-hicce 1332 / 25 Teşrîn-i evvel 1330 / 7 Teşrîn-i sâni 1914

Hudûdlarda – Zonguldak bombardımanı

Bu sabah Rus Donanması Zonguldak ve Kozlu’yu 
iki saat bombalamıştır.

Hudûdlarda – Zonguldak bombardımanı

Bu sabah Rus Donanması Zonguldak ve Kozlu’yu 
iki saat bombardıman etmiştir.
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İKDAM 19 Zi’l-hicce 1332 / 26 Teşrîn-i evvel 1330 / 8 Teşrîn-i sânî 1914

İngiltere’nin harb ilânı

Londra, 5 Teşrîn-i sânî (Kasım) – Türkiye ile harbin başladığı ve Kıbrıs 
Adası’nın işgâl edildiği birlikte açıklanmıştır.

Fransa’nın harb ilânı

Paris, 6 Teşrîn-i sânî (Kasım) – Fransa Türkiye’ye harb ilân etmiştir.

Bordo, 6 – Fransa Haricîyye Nezâreti şu resmî tebliği yayınlamıştır: ‘‘Osmanlı 
Donanması, bir Fransız ticarî gemisine karşı düşmanca hareketlerde 
bulunduğu ve birkaç Fransız’ın da ölümüne sebep olduğu için Fransa 
Hükûmeti Türkiye’ye harb ilân etmiştir.

İngiltere’nin i‘lân-ı harbi

Londra 5 Teşrîn-i sânî – Türkiye ile hâl-i harbin başladığına dâir olan 
beyânnâme, Kıbrıs Adası’nın i‘lân-ı ilhâkını mutazammın beyânnâme ile birlikte neşredilmiştir. Beyânnâme 
metninde Türkiye’ye karşı isti‘mâl edilen ‘‘düşman’’ kelimesinin ‘‘Mısır’’ kıt‘ası ile ‘‘Kıbrıs’’ Adası’ndan 
ve’l hâletü hâzihî İngiltere veya müttefiklerinin taht-ı işgâlinde bulunmakta olan araziden mâ‘ada diğer 
Memâlik-i Osmanîyye’nin kâffe-i nukâtına şâmil olduğu beyânnâmede serd ü ityân edilmektedir.

Fransa’nın i’lân-ı harbi

Paris 6 Teşrîn-i sânî – Fransa Türkiye’ye i’lân-ı harb etmiştir.

Bordo 6 – Fransa Haricîyye Nezâreti âtîdeki tebliğ-i resmîyi neşretmiştir: ‘‘Osmanlı Donanması, bir Fransız 
Sefîne-i Ticarîyyesine karşı hasmâne hareketlerde bulunup sefîneyi hasar-dîde ettiği ve derûnundaki 
Fransızlar’dan birkaçının telefine sebebiyet verdiği gibi kendisini bu harekâtından mütevellit mes’ûliyetten 
kurtarabilecek olan Alman Hey’eti Bahrîyye ve Askerîyyesi’nin teb‘idinden de farkedildiği cihetle Fransa 
Hükûmeti Türkiye ile Fransa arasında hâl-i harbin başlamış olduğunu beyâna kendisini mecbûr addeder.

SABAH 2 Teşrîn-i sâni 1914 / 20 Teşrîn-i evvel 1330 / 13 Zi’l-hicce 1332

Karadeniz’de patlayan toplar

Berlin, 31 Teşrîn-i evvel – Ajans Havas’ın Teşrîn-i evvel’in 26. günü yayınladığı 
tebliğde yazıldığına göre; Rusya, Osmanlı tarafından satın alınan Goben ve 
Breslau’ın Karadeniz’e çıkması hâlinde topraklarımıza taarruz edeceğini bildirmiştir.

Karadeniz’de patlayan toplar

Berlin, 31 Teşrîn-i evvel – Ajans Havas’ın Teşrîn-i evvelin 26 cı günü neşretiği 
tebiğnâmede Hükûmet-i Osmanîyye tarafından iştirâ edilen Goben ve Bereslav’ın 
Karadeniz’e çıkmasına mümâneat edeceğini ve bu sefâin Karadeniz’e çıkmaya 
teşebbüs ederse taaruz eyleyeceğini Rusya Sefîri’nin tezkâr eylediği yolunda 
işârâtta bulunduğunu “Lokal Ançayger” Gazetesi isbât etmektedir.





Avrupa Haritası 
Atatürk Kitaplığı Harita Kolleksiyonu
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İtilâf Devletleri Propaganda Afişi:
“Kraliçenin halkı, ülkeniz sizi çağırıyor!
Gençler geliyor, bekleyin!” 
Uğural Vanthoft Arşivi
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Seferberlik İlânı: “Seferberlik var! 
Asker olanlar silah altına, Seferberliğin birinci günü”
Uğural Vanthoft Arşivi
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Valideciğim!

Dört asker doğurmakla müftehir 
şanlı Türk annesi! Nasihatamiz 
mektubunu, Divrin Ovası gibi güzel, 
yeşillik bir ovacığın ortasından 
geçen derenin kenarındaki armut 
ağacının gölgesinde otururken 
aldım. Tabiatın yeşillikleri içinde mest 
olmuş ruhumu bir kat daha takviye 
etti. Okudum, okudukça büyük büyük 
dersler aldım. Tekrar okudum. Şöyle 
güzel ve mukaddes bir vazifenin içinde 
bulunduğumdan sevindim.

Gözlerimi açtım uzaklara doğru baktım. 
yeşil yeşil ekinlerin rüzgara mukavemet 
edemeyerek eğilmesi, bana, annemden 
gelen mektubu selamlıyor gibi geldi. Hepsi 
benden tarafa doğru eğilip kalkıyordu 
ve beni annemden mektup geldi diyerek 
tebşir ediyorlardı (müjdeliyorlardı). Gözlerimi 

biraz sağa çevirdim, güzel bir yamacın 
eteklerindeki muhteşem çam ağaçları 
kendilerine mahsus bir seda ile beni tebşir 
ediyorlardı.

Nazarlarımı sola çevirdim, cığıl cığıl akan 
dere, bana validemden gelen mektuptan 
dolayı gülüyor, oynuyor, köpürüyordu... Başımı 
kaldırdım, gölgesinde istirahat ettiğim ağacın 
yapraklarına baktım. Hepsi benim sevincime 

Çanakkale’de şehit olan  
yedek subay Hasan Ethem’in 
annesine yazdığı mektup.
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iştirak ettiğini, yaptıkları rakslarla anlatmak 
istiyordu. Diğer bir dalına baktım, güzel bir 
bülbül, tatlı sedasıyla beni tebşir ediyor ve 
hissiyatıma iştirak ettiğini ince gagalarını 
açarak göstermek istiyordu. işte bu geçen 
dakikalar anında, hizmet eri:

“- Efendim, çayınız, buyurunuz, içiniz,” dedi.

“- Pekala,” dedim. Aldım baktım, sütlü çay...

“- Mustafa bu sütü nereden aldın?” Dedim.

“- Efendim, şu derenin kenarında yayıla yayıla 
giden sürü yok mu?”

“- Evet, ne kadar güzel” dedim.

“- İşte onun çobanından 10 paraya aldım.”

Valideciğim, on paraya yüz dirhem süt, hem 
de su katılmamış. Koyundan şimdi sağılmış, 
aldım ve içtim. Fakat bu sırada düşünüyorum. 

“Ben validemin sayesinde onun gönderdiği 
para ile böyle süt içeyim de, annem içmesin 
olur mu? Şevket neden içmiyor?” dedim. Fakat 
yukarıdaki bülbül bağırıyordu: 

“Validen kaderine küssün, ne yapalım. O da 
erkek olsaydı, bu çiçeklerden koklayacak, 
bu sütten içecek, bu ekinlerin secdelerini 
görecek ve derenin aheste akışını tetkik 
edecek ve çıkardığı sesleri duyacak idi.”

Şevket merak etmesin, o görür, belki de daha 
güzellerini görür. Fakat valideciğim, sen yine 
müteessir olma. Ben seni, evet seni mutlaka 
buralara getireceğim. Ve şu tabii manzarayı 
göstereceğim. Şevket, Hilmi de senin 
sayende görecektir. O güzel çayırın koyu 
yeşil bir tarafında, çamaşır yıkayan askerlerim 
saf saf dizilmişler. Gayet güzel sesli biri ezan 
okuyordu.

Ey Allah’ım! bu ovada onun sesi ne 
kadar güzeldi. Bülbül bile sustu, ekinler 
bile hareketten kesildi, dere bile sesini 
çıkarmıyordu. Herkes, her şey, bütün 
mevcudat onu, o mukaddes sesi dinliyordu. 
Ezan bitti. O dereden ben de bir abdest 

aldım. Cemaat ile namazı kıldık. O güzel yeşil 
çayırların üzerine diz çöktüm. Bütün dünyanın 
dağdağa ve debdebelerini unuttum. Ellerimi 
kaldırdım, gözümü yukarı diktim, ağzımı açtım 
ve dedim:

“Ey Türklerin Ulu Rabbi, Ey şu öten kuşun, şu 
gezen ve meleyen koyunun, şu secde eden 
yeşil ekin ve otların, şu heybetli dağların 
Halikı! Sen bütün bunları Türklere verdin. 
Yine Türklerde bırak. Çünkü böyle güzel 
yerler, seni takdis eden ve seni ulu tanıyan 
Türklere mahsustur. Ey benim Yüce Rabbim! 
Şu kahraman askerlerin bütün dilekleri; İsm-i 
Cemal’ini İngilizlere ve Fransızlara tanıtmaktır. 
Sen bu şerefli dileği ihsan eyle ve huzurunda 
titreyerek, böyle güzel ve sakin bir yerde sana 
dua eden biz askerlerin süngülerini keskin, 
düşmanlarını zaten kahrettin ya, bütün bütün 
mahveyle!” diyerek bir dua ettim ve kalktım. 
Artık benim kadar mes‘ut, benim kadar mesrur 
bir kimse tasavvur edilemezdi.

Anneciğim, oğlun Halit de benim gibi güzel 
yerlerdedir. Dünyanın en güzel yerleri 
burası imiş. Yalnız bu memleketlerde düğün 
olmuyor, inşallah düşman asker çıkarır da, bizi 
de götürürler, bir düğün yaparız, olmaz mı? 
Kadire mektup yazdım.

Valideciğim, evdeki senet vesaireyi kimselere 
kat’iyyen vermeyin ve sorarlarsa biz bilmiyoruz 
deyin. Çantayı al, sandığa koy. Ben sana 
vaktiyle anlatmış idim, bu dünya böyledir. 
Fakat sen merak etme. O parayı vermezse, 
adliyedeki adam vermezdi. Hani nasıl aldık. 
Yalnız zaman ister. Valideciğim, çamaşır falan 
istemem, paralarım duruyor, Allah razı olsun. 

 Oğlun Hasan Ethem 
 4 Nisan 1331/17 Nisan 1915

“Ethem Rûhî Üngör Arşivi”
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Cihâd-ı Ekber, Cihâdiye Yüzüğü 
Takdimi

Müdâfaa-i Milliye Cemiyeti Reîsi Nedim Bey ve İstanbul 
Meb’ûsu ve Cemiyet-i Müşârünileyha Heyʼet-i İrşâdiye 
Reîsi Salâh Cimcoz Bey refâkatlerinde cemiyet 
müdürü Cemil Bey bulunduğu halde dün Dolmabahçe 
Sarayı’na azîmetle Cihâdiye yüzüklerinin bir takımı ile 
cemiyetin usûl-i millî ile müzehheb ve yazma bir kıt‘a 
nizamnâmesini ve cemiyetin seferberlik ibtidâsından 
üç yüz otuz senesi şubatı gayesine kadar Orduyu 
Hümâyun’a takdîm ve vesâikını ahz ettiği levâzım-ı 
askeriyenin bir listesini huzûr-u hümâyuna takdîm 
etmişlerdir. Zât-ı Hazret-i Hilâfetpenâhî yüzüklerden 
birini yedd-i Hümâyunlarına alıp parmaklarına takmışlar.

Sabah, Sayı: 9199, 25 Nisan 1915, 12 Nisan 1331, 10 Cemâziyel-Âhir 

1333, Sayfa: 1, Süyun: 3-4, 

Cihâd yüzüğü

Müdâfâa-i Milliye merkez-i 
umûmîsinden:
Cihâd-ı mukaddesemize 
iştirâkin delil-i maddi ve 
yâdigâr-ı tarihîsi olmak 
üzere Müdâfâa-i Milliye 
Cemiyyeti’nce bir yüzük ihdâs 
edilmiş ve buna “Cihâdiye” 
nâmı verilmiştir.

İKDAM, 6515, 24 Cemâziyel-evvel 

1333 – 27 Mart 1331 - 9 Nisan 1915, 

Sh. 1 St. 6

“Hilâl-i Ahmer kartpostalları” 

Atatürk Kitaplığı Koleksiyonu
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“Hilâl-i Ahmer gemileriyle yaralı ve hasta nakli” 
Necmettin Özçelik Arşivi
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“Hilâl-i Ahmer hastalerindene görünüş” Necmettin Özçelik Arşivi
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“Hilâl-i Ahmer”
Servet-i Fünûn, Sayı: 1212, 14 Ağustos 1330  5 Şevval 1332

“Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyyeti 
Hanımlar Merkezi’nin taht-ı himâye 
ve idaresinde bulunan Hilâl-i Ahmer 
dârü’l-sınâ‘sında Asâkiri Osmanîyyeye 
levâzım-ı şitâîyye ihzârâtı”
(Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyyeti 
Hanımlar Merkezi’nin tarafından 
Osmanlı Askeri’ne kış malzemeleri 
üretilirken)

Servet-i Fünûn, Sayı: 1220, 9 Teşrîn-i evvel 1330 

/ 2 Zi’l-hicce 1332
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Fotoğraf 1: “Gelibolu’da 
Osmanlı Hilâl-i Ahmer 
Hastanesi’nde bir koğuş”
Fotoğraf 2: “Ayastefanos’ta 
(Yeşilköy) Osmanlı 
Hilâl-i Ahmer Cemiyyeti 
tarafından te’sis kılınan 
seyyar hastanede bir çadır”

Servet-i Fünûn, Sayı: 1212, 14 

Ağustos 1330 / 5 Şevval 1332

Fotoğraf 1: “Hilâl-i Ahmer dârü’s-
sına‘asında nakış işleyen evlâd-ı 
şühedâ”
(Hilâl-i Ahmer atölyelerinde nakış 
işleyen şehîd kızları)
Fotoğraf 2: “Hilâl-i Ahmer darü’s-
sına‘asında işleyen zabıta ve asker 
aileleri ki kâffesi peder ve zevclerini 
Balkan Muharebesi’nde kaybetmiş ve 
kimsesiz kalmıştır.”
(Hilâl-i Ahmer atölyelerinde kumaş 
dokuyan asker aileleri; çoğunun 
babaları ve kocaları Balkan Harbi’nde 
şehîd düşmüştür.)

Servet-i Fünûn, Sayı: 1220, 9 Teşrîn-i evvel 

1330 / 2 Zi’l-hicce 1332
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TAKVİM-İ VEKAYİ 23 Zi’l-hicce 1332 / 30 Teşrîn-i evvel 1330

Rusya, Fransa ve İngiltere Devletleri’yle 
harb ilânı

Teşrîn-i evvel’in on altıncı günü Karadeniz 
Boğazı’na torpil döken Rus filosu donanmamız 
üzerine ateş açmıştır. Hükûmetimiz, Rus Devleti’ne 
mürâcaat ederek durum hakkında bir cevap 
beklediğini bildirmiştir. Rus Devleti cevap vermemiş 
elçisini geri çağırmış ve askerî kuvvetleri de 
Erzurum hudûduna tecâvüz etmiştir. Ardından 
Fransa ve İngiltere Hükûmetleri de elçilerini 
geri çağırmıştır. İngiliz ve Fransız Donanmaları 
Çanakkale’yi ve İngiliz Kruvazörleri de Akabe’yi 
top ateşine tutarak ilânın ardından fiilen harbi 
başlatmışlardır. Bu durum karşısında Allah’ın 
yardımına sığınarak bu üç devlete harb ilân ettim.

Bu kararı yerine getirmek üzere vekillerimi memur 
kıldım.

22 Zi’l-hicce 332, 29 Teşrîn-i evvel 330

Mehmet Reşad

Rusya, Fransa ve İngiltere Devletleri’yle 
hâl-i harb ilânı hakkında İrâde-i Seniyye

Şehr-i hâlin on altıncı günü Donanma-i 
Hümâyûn’un bir kısmı tarafından Karadeniz’de 
manevra icrâ edilmekte olduğu sırada Karadeniz 
Boğazı’na torpil dökmek vazifesi ile hareket ettiği 
bi’l-âhare anlaşılan Rusya Donanması’ndan bir 
takımı mezkûr manevraları ihlâl ve müteâkıben 

izhâr-ı muhâsama ile boğaza doğru hareket etmeleriyle Donanma-i Hümâyûn tarafından mukabele olunmakla 
beraber şâyân-ı teessüf olan şu hâdise hakkında Hükûmet-i Seniyye’ce Rusya Devleti’ne mürâcaat ile tahkîkat 
icrâsı ve vak‘a esbâbının zâhire ihrâcı teklif ve bu sûretle bîtaraflığı muhâfazaya ihtimâm edilmiş olduğu hâlde 
Rusya Devleti mürâcaat-ı vâkı‘aya cevap i‘tâ etmeksizin sefîrini geri celb eylediği gibi kuvvâ-i askerîyyesini 
de Erzurum hudûdunu nukât-ı muhtelifeden tecâvüz etmesine ve bu sırada Fransa ve İngiltere Devletleri 
dâhi sefîrlerini geri çağırdıktan başka İngiliz ve Fransız Donanmaları müştereken Çanakkale’ye ve İngiliz 
Kruvazörleri Akabe’ye top atmak sûretiyle bi’l-fiil muhâsamâta ibtidâr ve ahîren de düvel-i mezbûre Devlet-i 
Osmanîyye ile hâl-i harbte bulunduklarını i‘lân eylediklerine binâen Hükûmet-i Osmanîyye’ce de müsteniden 
bi’t-tevfikât-ı Allah Teâlâ mezkûr üç devlet ile hâl-i harb i‘lânını irâde eyledim.

Bu irâde-i seniyyenin icrâsına hey’et-i vükelâ memurdur.

22 Zi’l-hicce 1332, 29 Teşrîn-i evvel 1330

Mehmet Reşad

Sadr-ı azâm ve Hariciye Nâzırı - Mehmed Said Şeyhü’l-İslâm ve Evkâf-ı Hümâyûn Nâzırı - Hayri

Harbîyye Nâzırı - Enver Dahiliye Nâzırı ve Mâliyye Nâzırı Vekili - Talat

Adliye Nâzırı ve Şûrâ-i Devlet Reîsi Vekili - İbrahim Nâfia Nazırı Bahrîyye Nâzırı - Ahmed Cemâl

Maarif Nâzırı ve Posta ve Telgraf ve Telefon Nâzır Vekili - Şükrü Ticaret ve Ziraat Nâzırı - Ahmed Nesimî
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TASFÎR-İ EFKÂR 10 Teşrîn-i sâni 1914 / 28 Teşrîn-i evvel 1330 

/ 21 Zi’l-hicce 1332

“Poti” bombardımanı

“Zonguldak” bombardımanına nasıl 
karşılık verilir?

 
Rusların “Zonguldak” bombardımanına 
karşılık donanmamız tarafından topa 
tutulan Rusya’nın Karadeniz sahilindeki 
İskelelerinden “Poti”nin genel görünümü.

“Poti” Bombardımanı

“Zonguldak” Bombardımanına Nasıl 
Mukabele Edilir?

 
Rusların “Zonguldak” bombardımanına mukabele-bi’l-misl olmak üzere bu defa sefâîn-i harbîyyemiz 
tarafından topa tutularak mühim hasârâta uğratılan Rusya’nın Karadeniz sahilindeki en dilnişîn İskelelerinden 
“Poti” nin manzara-i umûmîsi

TASFÎR-İ EFKÂR 4 Teşrîn-i sâni 1914 / 22 Teşrîn-i evvel 1330 /  

15 Zi’l-hicce 1332

Çanakkale bombardımanı

Harita:

Düşmanlarımıza göre en zayıf noktamız 
addolunan Çanakkale Boğazı’nın kuşbakışı 

manzarası ile başlıca mevkilerini gösterir harita.

Umûmî karargâhın resmî tebliğinde okunacağı 
üzere, harbin başlangıcından beri Çanakkale 
Boğazı dışında dolaşarak donanmamızı taciz 
eden İngiliz filosu, nihayet dün, harbin henüz 

resmen ilân edilmemiş olmasına rağmen, 
Çanakkale Boğazı’na gelmiş ve kalelerimiz 

üzerine ateş açmıştır.

Çanakkale bombardımanı

Harita:

Düşmanlarımızın z‘am ve vehmince en zayıf noktamız addolunan Çanakkale Boğazı’nın kuşbakışı manzarası ile 
başlıca nukâtını gösterir musattah harita.

Karargâh-ı umûmînin bugünkü nüshamızda münderic tebliğ-i resmîsinde okunacağı üzere, harb-i umûmînin 
bidâyetinden beri zâten Çanakkale Boğazı hâricinde dolaşarak sefâinimize karşı etvâr-ı husûmet iltizâm 

eylemekte bulunan İngiliz filosu, nihayet dün, harbin henüz resmen i‘lân edilmemiş olmasına rağmen, Çanakkale 
Boğazı’na gelmiş ve kal‘alarımız üzerine ateş açmıştır.
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“Çanakkale savaşında gösterdiği başarılar nedeniyle, 27. alay sancağına Başkomutan 
Vekili Enver Paşa tarafından madalya verilmesi”
Necmettin Özçelik Arşivi

“Osmanlı askerleri molada” 

Necmettin Özçelik Arşivi
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Çeşme başınada Mehmetçiklerimiz
Necmettin Özçelik Arşivi

“Askerlerimiz yemek yerken” Necmettin Özçelik Arşivi
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İKDAM 24 Zi’l-hicce 1332 / 31 Teşrîn-i evvel 1330 / 13 Teşrîn-i sâni 1914

Halife Hazretleri, üç yüz milyon 
müslümânı cihâd-ı ekbere davet ediyor

Bu dakikadan itibâren dünyada ne kadar Müslüman 
varsa istisnâsız hepsine cihâd farz olmuştur. Kuran’a 
inananlar, Cenâb-ı Hakk’ın irâdesine güvenenler 
Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Sallallahu 
Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretleri’nin sözünü 
dinleyenler yani sözleri, yürekleri, vicdanları 
ve inançları tam olan kadınlar da dâhil bütün 
Müslümanlar, düşmanlara karşı vatanlarını korumak 
için bu emre uymak zorundadırlar. 

Halife-i İslâm, üç yüz milyon müslümânı 
cihâd-ı ekbere davet ediyor

Yukarıya dercettiğimiz hatt-ı hümâyûn hazret-i 
hilâfet-penâhî yalnız Osmanlılar’a değil, yeryüzünde 
meskûn üç yüz milyon ehl-i İslâm’a ait bir emr-i 
mukaddesi ihtivâ ediyor. Halife-i İslâm, fetvâ-i şerîfe 
ile kâffe-i ehl-i İslâm’ı cihâdı ekbere davet eyliyor. 
Müslüman olan bunun mânâsını anlar.

Binâenaleyh bu dakikadan itibâren dünyada ne 
kadar Müslüman varsa –bilâ istisnâ- hepsine cihâd-ı 
ekber bir farz-ı ayn olmuştur. Din ve imân sâhibi 
olanlar, Kur’an-ı azîmü’ş-şâna inananlar, Cenâb-ı 
Hakk’ın irâdât-ı sübhânîyyesine Peygamberimiz 
Hazret-i Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem 
Efendimiz Hazretleri’nin evâmir ü ahkâm-ı celîlesine 
riâyet edenler hülâsa özleri, sözleri, yürekleri, 
vicdanları ve i‘tikatları hâlis ve tam bulunan 
Müslümanlar hatta kadınlar da dâhil olduğu hâlde 
bütün mü’minler bu farz-ı ayna ittibâen düşmanlara 
karşı cihâda başlamak vazifesiyle mükelleftirler.
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İKDAM 26 Zi’l-hicce 1332 / 2 Teşrîn-i sâni 1330 / 15 Teşrîn-i sâni 1914

“Ve Yensurekallahu Nasran Azîzâ”

Fetvâ

İslâm topraklarına saldırıldığı için Padişah Hazretleri 
cihâdı emretmesi ve “İnfirû hıfâfen ve sikâlen ve câhedû bi 
emvâlikum ve enfusikum” âyeti gereğince de genç ve ihtiyar, 
yaya ve süvâri olarak bütün Müslümanların, mallarıyla ve 
canlarıyla cihâda katılmaları farz olur mu?

Cevap: Olur

Ve Yensurekallahu Nasran Azîzâ

Fetvâ-yı Şerîfe

İslâmiyet aleyhine tehâcüm-i a‘dâ vâkı‘ ve memâlik-i 
İslâmîyye’nin gasb ü gâreti ve nüfus-i İslâmîyye’nin sebî ve esir 
edilmeleri mütehakkık olunca Padişâh-ı İslâm Hazretleri nefîr-i 
amm sûretiyle cihâdı emrettikte “İnfirû hıfâfen ve sikâlen ve 
câhedû bi emvâlikum ve enfusikum” âyet-i celîlesi münîfince 
kâffe-i müslimîn üzerine cihâd farz olup genc ve ihtiyar piyâde 
ve süvâri olarak bi’l-cümle aktârdaki müslimînin mâlen ve 
bedenen cihâda müsâraat eylemeleri farz-ı ayn olur mu?

E’l-cevab: Olur

Harb-i Umumi Albümü

“Fatih Camii Şerîfi’nde cihâd fetvası okunurken”

“İ‘lân-ı Cihâd fetvasının Fatih Camii Şerîfi’nde 
resm-i kıraati”
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Servet-i Fünûn 13 Teşrîn-i sâni 1330 / 7 Muharrem 1333

“Müslüman halkı cihad-ı ekbere davet eden 
fetvânın aslıdır.”

“Amme-i müslimîni cihad-ı ekbere davet eden 
fetâvâyi şerîfenin sûret-i münife-i aslîyyesidir.”
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TANİN 24 Zi’l-hicce 1332 - 31 Teşrîn-i evvel 1330 - 13 Teşrîn-i sâni 1914

Beyânnâme-i hümâyûn:

Orduma donanmama

Avrupa Devletleri ile harb ilân edilmesi 
üzerine haksız tecâvüzlere uğrayan devlet ve 
memleketimizin hukukunu fırsatçı düşmanlara 
karşı müdâfaa‘ edebilmek üzere sizleri silah 
altına çağırmıştım. Tarafsızlık kararı almışken 
Karadeniz Boğazı’na torpil koymak üzere yola 
çıkan Rus Donanması, donanmamızın üzerine 
ansızın ateş açtı. Uluslararası hukuka aykırı 
olan tecâvüzün Rusya tarafından düzeltilmesi 
beklenirken, Rusya da müttefikleri İngiltere ve 
Fransa’da elçilerini geri çağırarak devletimizle 
ilişkilerini kestiler. Ardından Rus Askeri 
doğu hudûdumuza girdi. Fransa ve İngiltere 
Donanmaları Çanakkale Boğazı’nı ve ayrıca 
İngiliz gemileri Akabe’yi top ateşine tuttular. 
Bunun üzerine Almanya Avusturya-Macaristan 
Devletleri’yle müttefik olarak hakkımızı müdâfaa‘ 
için silaha sarılmaya mecbûr olduk. Rusya, 
İngiltere ve Fransa Devletleri’nin zâlimâne bir 
idâre altına aldıkları milyonlarca Müslüman dinen 
ve kalben bağlı oldukları Halifeye karşı hiçbir 
zaman kötü bir düşünceye sahip olmamıştır. İlân 
ettiğimiz cihad-ı ekber ile bir taraftan hilâfetin 
şânına, bir taraftan saltanatımıza karşı yapılan 
taarruzlara inşallah ebediyyen son vereceğiz. 
Hak Teâlâ’nın yardımı ve Peygamber Efendimiz’in 
mübarek ismi ile ordumuzun Karadeniz, 
Çanakkale ve Akabe ile Kafkas Hudûdu’nda 
düşmanlara vurdukları ilk darbeler hak yolundaki 
gazâmızın zaferle neticeleneceği hakkındaki 
kanâatimizi arttırmıştır. 

Kahraman askerlerim, dinimize, vatanımıza 
kasteden düşmanlara açtığımız bu mübârek gazâ 
yolunda bir an bile azim, sebât ve fedakârlıktan 
ayrılmayınız. Düşmanla arslanlar gibi çarpışınız. 
Zirâ hem devletimizin hem de üç yüz milyon 
müslümanın hayatı sizlerin muzafferiyetinize 
bağlıdır. Mescidlerde, câmilerde, Kâbe’de Hak 
Teâlâ’nın huzurunda vecd ile üç yüz milyon 
mâsum ve mazlûm kalbinin duaları sizinle 
beraberdir.

Asker evlâtlarım, bugün size düşen vazife 
şimdiye kadar dünyada hiçbir orduya nasip 
olmamıştır. Bu vazifeyi yerine getirirken 
bir vakitler dünyayı titretmiş olan Osmanlı 
Orduları’nın çocukları olduğunuzu gösteriniz 
ki düşman bir daha mukaddes topraklarımıza 
ayak basmaya cür’et edemesin. Dinini, 
vatanını, namusunu silahıyla müdâfaa‘ edecek 
bir Osmanlı Ordu ve Donanması mevcûd 
olduğunu düşmanlara gösteriniz. Hakk ve 
adalet bizde, zulüm ve haksızlık onlarda 



123Havâdis; 1914-1915

olduğundan düşmanlarımızı kahretmek için Mutlak 
âdil olan Rabbü’l âlemîn’in inâyetinin ve Hazreti 
Peygamber’imizin manevî imdâdının bize yar ve 
yardımcı olacağına şüphe yoktur. Bu cihâddan 
geçmişin zararlarını telâfi etmiş şanlı ve büyük bir 
devlet olarak çıkacağımıza eminim. Bugünki harbte 
birlikte hareket ettiğimiz dünyanın en cesur ve 

muhteşem iki ordusuyla silah arkadaşlığı ettiğinizi 
unutmayınız. Şehîdleriniz geçmiş şehidlere zaferi 
müjdelesin. Sağ kalanlarınızın gazâsı mübârek, kılıncı 
keskin olsun.

22 Zi’l-hicce 332 ve 29 Teşrîn-i evvel 330

Mehmet Reşad

Beyânnâme-i hümâyûn sûretidir:

Orduma donanmama

Düvel-i muazzama arasında harb i‘lân edilmesi 
üzerine her dâim nâgehânî ve haksız tecâvüzlere 
uğrayan devlet ve memleketimizin hukuk ve 
mevcûdiyetini fırsatçı düşmanlara karşı îcâbında 
müdâfaa‘ edebilmek üzere sizleri silah altına 
çağırmıştım. Bu sûretle müselleh bir bî-taraflık 
içinde yaşamakta iken Karadeniz Boğazı’na torpil 
koymak üzere yola çıkan Rus Donanması, ta’lîm ile 
meşgûl olan donanmamızın bir kısmı üzerine ansızın 
ateş açtı. Hukuk-i beyn-e’l-milele mugâyir olan bu 
haksız tecâvüzün Rusya cânibinden tashîhine intizâr 
olunurken gerek mezkûr devlet gerek müttefikleri 
İngiltere ve Fransa Devletleri sefirlerini geri çağırmak 
sûretiyle devletimizle münâsebât-i siyâsîyyelerini kat‘ 
ettiler. Müteâkîben Rusya Askeri şark hudûdumuza 
tecâvüz etti. Fransa İngiltere Donanmaları müştereken 
Çanakkale Boğazı’na, İngiliz gemileri Akabe’ye top 
attılar. Böyle yekdiğerini veli eden hâinâne düşmanlık 
âsârı üzerine öteden beri arzu ettiğimiz sulhü terk 
ederek Almanya, Avusturya-Macaristan Devletleri’yle 
müttefikan menâfi‘ meşrua‘mızı müdâfaa‘ için silaha 
sarılmaya mecbûr olduk. Rusya Devleti üç asırdan 
beri Devlet-i Aliyye’mizi mülken pek çok zararlara 
uğratmış, şevket ve kudret-i millîyemizi arttıracak 
intibâh ve teceddüd âsârını harb ile ve bin türlü hiyel 
ü desâis ile her defasında mahva çalışmıştır. Rusya, 
İngiltere ve Fransa Devletleri zâlimâne bir idâre 
altında inlettikleri milyonlarla ehl-i İslâm’ı diyâneten 
ve kalben merbût oldukları Hilâfet-i Muazzama’mıza 
karşı hiçbir vakit sûi-fikir beslemekten fariğ olmamışlar 
ve bize müteveccih olan her musîbet ve felâkete 
müsebbib ve muhrik bulunmuşlardır. İşte bu defa 
tevessül ettiğimiz cihad-ı ekber ile bir taraftan şan-ı 
hilâfetimize bir taraftan hukuk-u saltanatımıza karşı 
îka edilegelmekte olan taarruzlara inşallah-ü teâla 
ile’l-ebed nihâyet vereceğiz. Avn ü inâyet-i bâri ve 
meded-i ruhânîyyet-i peygamberî ile donanmamızın 
Karadeniz’de ve cesur askerlerimizin Çanakkale ve 
Akabe ile Kafkas Hudûdu’nda düşmanlara vurdukları 
ilk darbeler hak yolundaki gazâmızın zaferle tetevvüc 
edeceği hakkındaki kanâatimizi tezyîd eylemiştir. 

Bugün düşmanlarımızın memleket ve ordularının 
müttefiklerimizin pây-ı celâdeti altında ezilmekte 
bulunması bu kanâatimizi te’yîd eden ahvâldendir.

Kahraman askerlerim, din-i mübînimize, vatan-ı 
azîzimize kasteden düşmanlara açtığımız bu mübârek 
gazâ ve cihâd yolunda bir an azm ü sebâttan, 
fedakârlıktan ayrılmayınız. Düşmana arslanlar gibi 
savlet ediniz. Zirâ hem devletimizin hem fetvâ-i şerîfe 
ile cihâd-ı ekbere davet ettiğim üç yüz milyon ehl-i 
İslâm’ın hayat ve bekası sizlerin muzafferiyetinize 
bağlıdır. Mescidlerde câmilerde Kâbetullah’da 
huzur-u Rabbü’l-âlemin’e kemâl-i vecd ve istiğrâk ile 
müteveccih üç yüz milyon mâsum ve mazlûm mü‘mîn 
kalbinin dua ve temenniyâtı sizinle beraberdir.

Asker evlâtlarım, bugün uhdenize terattüb eden vazife 
şimdiye kadar dünyada hiçbir orduya nasip olmamıştır. 
Bu vazifeyi ifâ ederken bir vakitler dünyayı titretmiş 
olan Osmanlı Orduları’nın hayre’l-halefleri olduğunuzu 
gösteriniz ki düşman din ve devlet bir daha mukaddes 
topraklarımıza ayak atmaya, Kâbetullah’ı merkad-i 
münevver-i nebevîyi ihtivâ eden arazi-i mübareke-i 
hicâzîyyenin istirahatini ihlâle cür’et edemesin. Dinini, 
vatanını namus-u askerîyyesini silahıyla müdâfaa‘ 
etmeyi padişah uğrunda ölümü istihkar eylemeyi bilir 
bir Osmanlı Ordu ve Donanması mevcûd olduğunu 
düşmanlara müessir bir sûrette gösteriniz. Hakk u adl 
bizde, zulm ü udvân düşmanlarımızda olduğundan 
düşmanlarımızı kahretmek için cenâb-ı adl-i mutlâkın 
inâyet-i samedânîyyesi ve peygamber-i zî-şânımızın 
imdâd-ı manevîsi bize yar ü yâver olacağında şüphe 
yoktur. Bu cihâddan mâzîsinin zararlarını telâfi etmiş 
şanlı ve kavî bir devlet olarak çıkacağımıza eminim. 
Bugünki harbte birlikte hareket ettiğimiz dünyanın en 
cesur ve muhteşem iki ordusuyla silah arkadaşlığı 
ettiğinizi unutmayınız. Şehîdleriniz şühedâ-yı sâlifeye 
müjde-i zafer götürsün. Sağ kalanlarınızın gazâsı 
mübârek kılıncı keskin olsun.

22 Zi’l-hicce 332 ve 29 Teşrîn-i evvel 330

Mehmet Reşad
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TANİN 15 Zi’l-hicce 1332 / 22 Teşrîn-i evvel 1330 / 4 Teşrîn-i sâni 1914

Medine-i Münevvere’den Müdâfaa-i Millîye 
Cemiyyeti’ne gönderilmiş bir mektup

Medine halkı Osmanlı Devleti’ne sadâkatinin bilinmesini ister. 
Bu mübârek belde bütün hayatı ve saâdeti Osmanlı Devleti’ne 
bağlılıkta bulur. Bütün ahâli her gün Peygamber Efendimiz’in 
huzurunda çoluk çocukla boynunu bükerek, gözyaşları dökerek 
devletimize, milletimize, ordumuza dua ile meşgûldür. Başka fikir, 
başka siyâset, başka tesir bilmez, anlamaz, duymaz, dinlemez. Altı 
yüz küsûr senelik Osmanlı Hilâfeti’nin azâdlık kabul etmez, kölesidir. 
Damarlarındaki kanın, vücûdundaki kuvvetin, ruhundaki kudretin, 
oturduğu yuvanın, gezdiği toprakların Osmanlı Devleti’nin yalın kılıcı, 
kudret ve kuvvetiyle kimsenin taarruzuna uğramaksızın yaşadığını 
bilir. 

Medine-i Münevvere’den Müdâfaa-i Millîye 
Cemiyyeti’ne gönderilmiş bir mektup

Medine-i Münevvere ravza-i pâk-i cenâb-ı fahr-i kâinâtı sinesinde 
hıfzetmekle bi’l-cümle bilâd-ı İslâmîyyeye kıymet-i ma‘nevîyye 
i‘tibâriyle fâik ve bu saâdet-i a‘zamı ile müftehiriz. Sekenesi 
umûmîyyetle devlet ü hilâfet-i Osmanîyye’ye merbûtiyyet ve 
sadâkatle me’lûf ve bu şeref-i fevka’l-âde ile kesb-i mübâhât eyler. 
Sekene-i belde-i tâhirenin bütün hayatı, saâdeti, sürûru satvet ve 
şevket-i Osmanîyye’nin teâli ve terakkîsini görmektir. Bu husûsta 
cümlesi her gün huzur-u cenâb-ı seyyid-i tekallübünde çoluk 

çocukla boynunu bükerek, gözyaşları dökerek dua ile meşgûldür. Başka fikir, 
başka siyâset, başka te’sir bilmez, anlamaz, duymaz, dinlemez. Altı yüz küsûr 
senelik Hilâfet-i Osmanîyye’nin azâd kabûl etmez, kölesi, bendesi, olduğunu bilir. 
Damarlarındaki kanın, vücûdundaki kuvvetin, ruhundaki kudretin, oturduğu yuvanın, 
gezdiği toprakların selâtin-i Osmanîyye’nin kudret ve kuvvetiyle, yalın kılıncıyla, 
ihsân ve eltâfıyle vücûd bulduğuna kanâat-i kâmile ile yaşar. Her türlü iğvaât, 
hâriçten gelen her türlü isnâdât Medineli’nin nazarında sıfırdır.

TANİN 23 Zi’l-hicce 1332 / 30 Teşrîn-i evvel 1330 / 12 Teşrîn-i sâni 1914

Harb ve İslâm Âlemi

Son gelen telgraflar İslâm Âlemi’nin düşmanlar karşısında birleşmeye başladı. Afrika 
Müslümanları’nın en büyük kollarından Sünûsiler, Mısır üzerine yürümeye başlamıştır.

Harb ve Âlem-i İslâm

Son gelen telgrafnâmeler Âlem-i İslâm’ın düşmanlar karşısında göstermeye başladığı 
âsâr-ı ittihâd ve ittifâkın en yeni ve en şâyân-ı şükrân bir delilini daha getirdiler: 

Afrika’da yaşayan ve senelerden beri her türlü tecâvüzât ve taarruzâta rağmen bütün 
mâneviyetlerini müdâfaa‘ ve muhâfazaya muvaffak olan İslâm kitlesi arasında ilk intikâm 

hareketi uyanmış, Afrika Müslümanları’nın en metin, en kavî bir merkezini teşkîl eden 
Sünûsilik Âlemi Mısır üzerine yürümeye başlamıştır.



125Havâdis; 1914-1915

İKDAM 11 Muharrem 1333 - 17 Teşrîn-i sâni 1330 - 30 Teşrîn-i sâni 1914

Arslan yürekli bir Türk kadını

Dünkü posta ile gelen “Anadolu” gazetesinde yazılan 
şu haber gözlerimizi doldurmuştur:

Kasabada cihâd fetvâsı ahâliye okunurken “Sarıbeyli 
Aşireti”nden Zeynep bacı adında 65 yaşlarındaki bir 
Türk kadını, oradaki erkekleri ağlatan ve Türk kadının 
kahramanlığını gösteren şu harekette bulunmuştur:

Âhâli tekbîr sesleri ile câmi kapısı önüne gelince 
Zeynep bacı at üstünde, belinde kılıç Müslümanlara bağırarak:

Kocam, Moskof; iki yetim oğlumsa Balkan harbinde şehîd oldu. Bana onlardan yalnız bu kılıç mirâs kaldı. 
Moskof illerinin yollarını gösterin. Kocamın, oğullarımın, padişâhımın, milletimin intikamını almak için harbe 
gideceğim. Siz ne duruyorsunuz? İntikam bugün alınmazsa ne zaman alınacaktır? Allah aşkına bana bir 
vazife verin! Harbe gideyim, öleyim, öldüreyim.

Arslan yürekli bir Türk kadını

Dünkü posta ile gelen “Anadolu” gazetesinde manzûr-u çeşm-i iftihârımız olmuştur:

Kasaba’da geçen gün fetâvâ-yı şerîfenin kırâati ihtifâli icrâ edilirken “Sarıbeyli Aşireti”ne mensup 65 
yaşlarında Zeynep bacı adındaki bir Türk kadını bütün oradaki erkekleri ağlatan ve bütün Türk kadınlığına 
bir numûne teşkîl etmesi lâzım gelen bir hareket-i kahramanânede bulunmuştur. Şöyle ki:

Âhâli sadâ-yı tekbîr ü tehlîl ile câmi‘ şerîf kapısı önüne gelince Zeynep bacı bir ata binerek belinde bir kılıç 
olduğu hâlde câmi‘ önüne gelip Müslümanlara karşı kahraman bir sadâ ile bağırarak:

Zevcim Moskof cenginde şehîd oldu. İki yetim oğlum Balkan harbinde padişâha kurban oldu. Bana bu 
muazzez vücûdlardan yalnız - belindeki kılıcı sol eli ile göstererek - bu kılıç mirâs kaldı. Bana Moskof 
illerini, yollarını gösterin. Kocamın, oğullarımın, padişâhımın, milletimin intikamını almak için harbe 
gideceğim. Ey Müslümanlar siz ne duruyorsunuz? İntikam bayramı bugün değil midir? Allah aşkına bana bir 
vazife verin! Harbe gideyim, öleyim, öldüreyim.

Demiş ve bütün ahâliyi meşbû-‘u galeyân ederek ağlatmıştır.

SABAH 23 Teşrîn-i sâni 1914 / 10 Teşrîn-i sâni 1330 / 4 Muharrem 1332

Artvin’i geri aldık

Umûmî Karargâhtan tebliğ olunmuştur:

1- Batum istikametinde hareket eden askerimiz 
düşman kıtâlarını Çoruh’un öbür tarafına atmışlardır. 

2- Ordumuz Artvin’i zapt etmiştir.

3- Şattü’l-arab civârında İngilizler’in 750 ölüsü ve bin kadar yaralısı vardır.

Artvin’i zapt ettik

Karargâh-ı Umûmîden Tebliğ Olunmuştur:

1- Batum istikametinde hareket eden kuvâ-yı askeriyemiz düşman kıt‘âtını kâmilen Çoruh’un öbür tarafına 
atmışlardır. Bu hâvâli işgâl-i askerimiz tahtındadır.

2- Artvin istikâmetine ilerleyen kıt‘âtımız mevki‘-i mezkûru zapt etmişlerdir.

3- Şattülarab civarındaki muhârebede son alınan mâlûmâta nazaran İngilizlerin 750 telef ve bin kadar 
yaralı verdikleri anlaşılmıştır.
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Şarkî Anadolu - Kafkasya Haritası 
(Doğu Anadolu - Kafkasya Haritası) 
Atatürk Kitaplığı Harita Kolleksiyonu
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TANİN 25 Zi’l-hicce 1332 - 1 Teşrîn-i sâni 1330 - 14 Teşrîn-i sâni 1914

Pasinler zaferi

Osmanlı Ordusu’nun Ruslar’a karşı Pasinler Ovası’nda 
kazandığı meydan muharebesini tarihler bundan böyle 
‘‘Pasinler Muzafferiyeti’’ diye kaydedeceklerdir.

Pasinler muzafferiyeti

Meydan muhârebesinin mevkı‘i - Harbin, muzafferiyetin 
ehemmiyeti - Ruslar hezîmetlerini saklamak için nasıl 
budalalıklar ediyorlar?

Osmanlı Ordusu’nun Ruslar’a karşı kazandığı muzafferiyet-i 
mühîmmeyi tarihler bundan böyle ‘‘Pasinler Muzafferiyeti’’ 
diye kaydedeceklerdir. Çünki muhârebe, dünkü gazetelerde 
münderic karargâh-ı umûmî tebligâtından anlaşılacağı 
vechile Pasinler Ovası’nda başlamış, en mühim safhalarını 
bu ovanın avârız-ı tabi‘iyesi arasında geçirdikten sonra 
Ruslar’ın pek arızalı bir sâha dâhilindeki ric‘atlarıyla - buna 
ric’at demek de kabil olamaz, çünki Ruslar’ın ric’at ettikleri 
sâha o kadar arızalıdır ki Osmanlı Ordusu’nun takiplerinden 
kendilerini kurtaramayacaklardır - nihâyet bulmuştur.

TANİN 4 Muharrem 1333 / 10 Teşrîn-i sâni 1330 / 20 Teşrîn-i sâni 1914

Süveyş civârında muhârebe – İngilizler’in firârı

Umûmî karargâhtan tebliğ olunmuştur:

Allah’ın yardımıyla kıtâtımız Süveyş Kanalı civârına vardılar. 
Kanalın otuz kilometre kadar doğusundaki Kuatza Kurtuba 

mevzii ile kanal üzerindeki Kantura arasında meydana gelen 
muhârebede ordumuz İngilizler’i mevzilerinden sürmüştür.

Süveyş civârında muhârebe – İngilizler’in firârı

Karargâh-ı umûmîden tebliğ olunmuştur:

İnâyet-i bârî ile kıt‘âtımız Süveyş Kanalı civârına vardılar. 
Kanalın otuz kilometre kadar şarkındaki Kuatza Kurtuba 

mevzi‘ ile kanal üzerindeki Kantura arasında vukû’ bulan 
muhârebede İngilizler’den yüzbaşı Wilson ile bir mülâzım ve 

bir çok nefer maktûl ve haylice esir vardır.
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İKDAM 22 Zi’l-hicce 1332 / 29 Teşrîn-i evvel 1330 / 11 Teşrîn-i sânî 1914

Harita

“Akabe” Körfezi’nden itibâren bütün Süveyş Kanalı’nı gösteren Mısır haritası

“Akabe” Körfezi’nden i‘tibâren tekmil Süveyş Kanalı’nı gösterir Mısır haritası
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TASFÎR-İ EFKÂR 4 Kânûn-i evvel 1914 / 21 Teşrîn-i sâni1330 / 15 Muharrem 1332

Sırbistan’ın düşüşü

Belgrat’da nihâyet düştü – Avusturya’lılar ilerlemekte 
devam ediyorlar.

Sırbistan’ın mukaddemât-ı izmihlâli

Belgrat da Nihâyet Sükut Etti – Avusturya’lılar İlerlemekte 
Devam Eyliyorlar

Resim: 

Bilhassa Macar ve Boşnak asâkirinden müteşekkil 
olan Avusturya – Macaristan kuvvetlerinin Sırplılara 

indirdiği ilk kat‘î ve kahir darbelere istinâden Sırbistan’da 
kemâl-i muzafferiyetle ilerleyen Avusturya ordularının 

başkumandanı General Potivrak

Harita:

Sırbistan’ın şimalinde Avusturya’lıların son muvaffakiyet ve 
muzafferiyet sahalarını ve Sırb şimendiferlerinin Niş tarikiyle 

Bulgaristan’la sûret-i iltisakını gösterir mufassal harita

TANİN 22 Muharrem 1333 / 28 Teşrîn-i sâni 1330 / 11 Kânûn-i evvel 1914

Bu sene Nobel Barış Ödülü yok

Her sene dünyanın barış ve selâmetine en çok hizmeti 
görülen kimseler için bir ödül verilmesine karar 
verilmişken ödüllerin barışla son derece tezat işlere, 
kişilere verilmesi dikkat çekicidir. Meselâ harb gemileri 
ve kaleler için zırh levhaları üreten Amerikalı milyarder 
“Kartegi”nin Lahey’de bir barış sarayı yaptırması şaşırtıcı 
değil midir?

Bu sene Nobel Sulh Mükâfâtı yok

Muhtere‘i Nobel tarafından her sene dünyanın sulh ve müsâlemetine en çok hizmeti görülen zât için bir mükâfat 
terk ve tahsis edilmesi kadar garip ve mütenâkız bir şey tasavvuru güçtür. Dünyada garâbet husûsunda en 
yakın misâl, sefâîn-i harbîyye ve kaleler için zırh levhaları i‘mâliyle iştigâl eden Amerika milyarderi “Kartegi”nin 
Lahey’de bir sulh sarayı yaptırmasıdır.
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TASFÎR-İ EFKÂR 7 Kânûn-i evvel 1914 / 24 Teşrîn-i sâni 1330 / 18 Muharrem 1332

Portekiz de harbe iştirak ediyor

Afrika’ya dört sefer heyeti gönderilecek

Avrupa’nın güney batısında olan bu küçük hükûmet, 
son senelerde küçüklüğüne ve önemsizliğine rağmen 
senelerce birçok siyasi entrika ve ihtilâller içinde 
yuvarlandıktan sonra İngiliz teşviklerine kapılarak 
savaşa girmeye karar vermişlerdir.

Portekiz’de harbe iştirak ediyor

Afrika’ya Dört Hey’eti Seferiyye Gönderilecek

Avrupa’nın Aksâ-yı cenûb garbisinde kâin olan bu 
küçük hükûmet, bu son seneler zarfında mevki‘ ve 

vaziyetinin ehemmiyetsizliğine rağmen kendisinden iyi bahsettirmiş, senelerce bir çok idâresizlikler, siyasi 
entrika ve ihtilâller içinde yuvarlandıktan sonra İngiliz teşvikât ve tesvilâtına kapılarak ahîren temâyülât-ı 
harbcuyâne göstermeğe başlamıştır.

TANİN 24 Muharrem 1333 / 5 Kânûn-i evvel 1330 / 18 Kânûn-i evvel 1914

Almanlar İngiltere sahillerini 
bombardımana devam ediyor

Alman filosu Wilhelmsehafen’den çıkarak gizlice 
ulaştığı İngiltere sahillerini bombalıyor. Bu olay, büyük 
ölçüde bir kara devleti olan Almanya’nın İngiltere’nin 

doğu sahillerini top gülleleri altında yakıp, yıkan 
donanmasının başarılarına yeni ve parlak bir delildir.

Avrupa’da umûmî harb

Almanlar İngiltere sevâhilini 
bombardımana devam ediyor

İkinci defa oluyor ki Alman filosu İngiltere savâhilini 
nâgehânî bombardıman ediyor. Bu, Alman filosunun 

kıymet-i taarruziyyesine yeni ve parlak bir delildir. 
Wilhelmsehafen’den çıkarak hiçbir tarafta kendisini 

düşmana hissettirmeksizin İngiltere’nin sevâhil-i 
şarkîyyesine kadar giden, orada düşmanın 

senelerden beri taarruzdan masûn olarak tanıdığı sevâhilini Alman gülleleri altında yakan, yıkan, öldüren 
müttefik filosu hakîkaten kahramanlığını, sade kahramanlığını değil meharetini isbât etmiştir.
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SABAH 30 Kânûn-i evvel 1914 / 17 Kânûn-i evvel 1330 / 12 Safer 1333

En son haberler

Alman – Osmanlı birliği

Berlin, 29 Kânûn-i Evvel – Türkiye ile Almanya 
arasındaki bağı kuvvetlendirmek için Hilâl-i Ahmer 
yararına bir Alman Komitesi kurulmuştur. İmparator 
Wilhelm Hazretleri bu komiteye 40.000 mark tahsis 
etmiştir.

En son haberler

Alman – Osmanlı revâbıtı

Berlin, 29 Kânûn-i Evvel – Türkiye ile Almanya 
arasında mevcud revâbıt-ı kaviyyeyi bir kat daha 
teyid için Hilâl-i Ahmer menfaatına i‘ânât derci 
zımnında bir Alman Komitesi teşkil olunmuştur. 
İmparator Wilhelm Hazretleri bu maksad için 40.000 
Mark i‘tâ etmiş ve keyfiyeti zât-ı şâhâneye bildirmiştir.

İKDAM 17 Muharrem 1333 / 23 Teşrîn-i sâni 1330 / 6 Kânûn-i sâni 1914

Aden’de cihâd

“Osmanişer Levid”de okunmuştur:

İngiltere Hükûmeti Hindistan’da bu kez de Aden’de 
savaştırmak için gönüllü kaydına başlamışsa da 
büsbütün başarısız olmuştur. İngiltere’nin Aden 
Vâlisi yayınladığı bir beyânnâme ile ahâliyi ayda 

on iki İngiliz lirası karşılığında gönüllü yazmaya davet etmiştir. Aden Vâlisi’nin bu davetinin ardından İmam 
Yahya Hazretleri de ikinci bir beyânnâme ile bütün müslümanları cihâda davet etmiştir.

Aden’de cihâd

“Osmanişer Levid”de okunmuştur:

İngiltere Hükûmeti Hindistan’daki askerleri artık memleketlerinden çıkarmamak için bu defâda Aden’de 
gönüllü kaydına teşebbüs eylemişse de teşebbüsâtında büsbütün muvaffakiyetsizliğe dûçâr olmuştur. 
İngiltere’nin Aden Vâlisi ahîren neşreylediği bir beyânnâme ile ahâliyi ayda on iki İngiliz lirası ücret 
mukabilinde gönüllü yazmaya davet etmiştir. Aden ahâlisi, İngilizler’in bu davetine nümâyişlerle mukabelede 
bulunmuştur. Aden Vâlisi’nin beyânnâmesini müteâkıb İmam Yahya Hazretleri de ikinci bir beyânnâme ile 
bütün muvahhidîni cihâda davet etmiştir.
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İKDAM 11 Muharrem 1333 / 18 Teşrîn-i sâni 1330 / 1 Kânûn-i evvel 1914

Osmanlı Ordusu’na hitâb

“Di Hanze Aten” adıyla yayınlanan Alman muharebe 
gazetesi son nüshasında, Alman şairlerinden “A. 
Brüggemann’ın Osmanlı Ordusu’na hitâben “Müttefik 
Kardeşime” adlı bir manzûmesini yayınlamış biz de 
aslıyla tercümesini aşağıda yayınlıyoruz:

Müttefik kardeşe..

Ey İslâm ruhu! Hiddet ateşleri içinde parla.. 
Milyonlarca evlâdının elleri ile en büyük 
düşmanını boğ, öldür.. Gayret ve cesaretle kendini 
düşmanlarının zincirlerinden kurtar. Onlar çoktan beri 
senin köleliğin için çalışıyorlar. Gâzâda ya öldürmek, 
ya ölmek vardır.

Sancâk-ı şerîfi tam vaktinde açtığınız ve Karadeniz’de 
cesaretle Ruslar’ı bozguna uğrattığınız için Cenâb-ı 
Hakk sizleri kutsasın.. Eğer Süveyş’te küstah İngiliz’i 
yakalayabilirseniz o sizin kahramanlığınız karşısında 
mutlaka mağlup olacaktır. Kuvvetli pazunuza güvenip 
nihâyet gâlib geliniz..

Düşmanlarınızın hâkimi olan Almanya karada ve 
denizde size kardeşçe elini uzatıyor. Aynı maksatla 
bağlanmış olan Alman kalp ve ruhları sizlerle birlikte 
harb etmektedir. 

Milyonlarca Müslüman ümmet bize ümit ve güvenle bakıyor.

Biz Türk milletinin i‘lân ettiği cihâd ile istiklâle aşık oluyoruz.

Osmanlı Ordusu’na hitâb

“Di Hanze Aten” nâmıyla muhârebe gazetesi olmak üzere Hamburg’da intişâr eden Alman gazetesi son 
nüshasında, Alman şuarâsından “A. Brüggemann’ın Osmanlı Ordusu’na hitâben “Müttefik Kardeşime” ünvânı 
altında kaleme aldığı bir manzûmeyi neşretmiş ve mezkûr nüsha bi’l-hassa matbaamıza gönderilmiş olmakla 
manzûmenin aslıyla mensûr tercümesini ber vech-i âtî dercediyoruz:

Müttefik kardeşe..

Ey İslâm ruhu! Hiddet ateşleri içinde parla.. Milyonlarca efrâdının dalgaları ile en büyük düşmanını boğ, 
öldür.. Gayret ve cesaretle kendini düşmanlarının zincirlerinden kurtar. Onlar çoktan beri senin izmihlâlin için 
çalışıyorlar. Vegâda ya öldürmek, ya ölmek lâzımdır.

Sancâk-ı şerîfi tam vaktinde açtığımız ve Karadeniz’de kemâl-i cesaretle Ruslar’ı fenâ hâlde bozduğunuz için 
Cenâb-ı Hakk sizleri takdîs eylesin.. Eğer Süveyş’te küstah İngiltere’yi kuvvetle yakalayabilirseniz o sizin 
kahramanlığınız karşısında mutlaka mağlup olacaktır. Kuvvetli pazunuza i‘timâd edin ve sonra ya ölün ya 
öldürün.. Ve nihâyet gâlib gelin..

Düşmanlarınızın hâkimi olan Almanya karada ve denizde size kardeşçe elini uzatıyor. Aynı maksatla bağlanmış 
olan Alman kalp ve ruhları sizlerle birlikte harb etmektedir. 

Milyonlardan mürekkeb bir ümmet bize ümit ve sürûr ile bakıyor.

Biz o millete i‘lân ettiği cihâd ile istiklâl-âver oluyoruz.
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İKDAM 22 Muharrem 1333 / 28 Teşrîn-i sâni 1330 / 11 Kânûn-i evvel 1914

Resmî Tebliğ

Batum’da Van Vilâyeti hudûdunda

27 Teşrîn-i sâni 330 tarihiyle umûmî karargâhtan tebliğ 
olunmuştur:

1- Ruslar dün harb gemilerinden Batum’un güneyinde 
“Güniye” civârına asker çıkarmaya teşebbüs 
etmişlerdir. Askerlerimiz, karaya çıkan Rus askerleri 
geri çekilmeye mecbûr etmiş ve bu esnâda iki top, 
elimize geçmiştir.

2- Van Vilâyeti hudûdunda Rus süvârisi geri sürülmüş ve İran hudûdunda “Dir” kasabası civârındaki askerlerimiz 
de Rus taarruzunu kırmıştır.

Tebliğ-i resmî

Batum’da Van Vilâyeti hudûdunda

27 Teşrîn-i sâni 330 tarihiyle karargâh-ı umûmîden tebliğ olunmuştur:

1- Ruslar dün harb gemilerinin himâyesi altında Batum cenûbunda müfrezelerimizin cenâhına taarruz maksadıyla 
“Güniye” civârına kıt‘ât ihrâcına teşebbüs etmişlerdir. Karaya çıkan Rus kıt‘âtı telefât-ı küllîye verdirilerek ric‘ate 
icbâr edilmiş ve bu esnâda iki top, kıt‘âtımızın eline geçmiştir.

2- Van Vilâyeti hudûdunda Rus süvârisi süvârimiz tarafından tard edilmiş ve Van şarkında İran hudûdunda “Dir” 
kasabası civârındaki kıt‘âtımıza Rus kıt‘âtı tarafından icrâ edilenbir taarruzda Ruslar’a telefât verdirilmek sûretiyle 
tardedilmiştir.

TANİN 25 Muharrem 1333 / 1 Kânûn-i evvel 1330 / 14 Kânûn-i evvel 1914

Şark Harbi

Medine-i Münevvere’de muazzam bir ihtifâl

Medine-i Münevvere, 28 Teşrîn-i sâni – Yetmiş yaşını 
aşmış olduğum hâlde cihâd-ı ekber hakkındaki 
ilâhî emre ve Peygamberimizin sünnetine ve Halife 
Hazretleri’nin davetine uyarak üç evlâdımla ve en yakın 
akrabalarımla Allah yolunda cihâda katılmak için bir 
elimde kitabullah ve bir elimde de Peygamberimizin 
Mübârek Sancâğı olduğu hâlde yirmi bin müslümanın 
tekbîrleri arasında şehidlik mertebesi ümidiyle Şam’a 
hareket ettim.

Şark Harbi

Medine-i Münevvere’de muazzam bir ihtifâl

Medine-i Münevvere, 28 Teşrîn-i sâni – Yetmiş yaşını 
mütecâviz olduğum hâlde fetvâ-yı şerîfe iktirân eden 
cihâd-ı ekber hakkındaki fermân-ı ilâhî’ye ve sünnet-i 
seniyye’ye ve irâde-i emirü’l mü‘minîne ittibâan ve 

iftiharan üç evlâdımla ve en yakın akrabalarımla fî-sebilillah cihâda mübâşeret ve Asâkir-i İslâmîyye’yi de 
emr-i mühîme teşvîk ve teşci‘ için bir elimde bi’l-umûm muvahhidîne cihâdı emreden kitabullah ve bir elimde de 
mücâhid-i azîm Rasûl-i Kerim Efendimiz Hazretleri’nin şebeke-i mutahharalarından ihtifâlât-ı dinîyye-i fevka’l-
âde ile çıkarılan Sancâk-ı Mübârek olduğu hâlde yirmi bin muvahhidin âvâze-i muzafferiyâtı ve tekbîr ü tehlîlâtı 
arasında pür şevk ü neşât-ı mertebe-i şehâdeti ihrâz için Şam’a hareket ettim.
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Harb-i Umûmî Albümü

“İran’da Moskoflarla İngilizlerin vahşeti:

Tebriz’de İngiliz Konsolosu’nun taciziyle Ruslar tarafından büyük bir satırla iki parça 
edilerek vahşilerin bile tüylerini ürpertecek şekilde canavarca idam edilen İranlılar”

“İran’da Moskoflarla İngilizlerin vahşet-i hûnhavârânesi :

Tebriz’de İngiliz Konsolosu’nun tertib ve teşvikîyle Ruslar tarafından büyük bir 
satırla iki parça edilerek vahşilerin tüylerini ürpertecek sûrette canavarca idam 
olunan İran ahrârından mukîm âbâd”
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TASFÎR-İ EFKÂR 4 Kânun-i sâni 1915 / 22 Kânun-i evvel 1330 / 17 Safer 1333

Sarıkamış’ta Osmanlı Kuvvetleri

Resim:

Osmanlı Askeri tarafından, Ruslar’ın eline geçmişken 
geri alınan “Sarıkamış” istasyonu ile mevkiini gösterir 
harita

“Oltu - Ebed” zaferinden sonra o sahada 
ordularımızın daha parlak başarılar elde 
edeceklerine dair ümidimiz, nihâyet resmen 
gerçekleşti. Dün karargâh-ı umûmî, muzaffer olarak 
ilerleyen ordularımızın Sarıkamış’a kadar olan 
araziyi tamamıyla geri alarak Sarıkamış mevkiini de 
zabt ettiklerini ve bu esnada birçok esir ile ganimet 
aldıklarını bildirdi.

“Sarıkamış”ta Eyâdi-i Osmaniyânda

Resim:

Bu defa asâkir-i Osmaniyye tarafından Rus hudûdu 
dâhilinde zabt ü işgâl olunan “Sarıkamış” istasyonu 
ile mevki-i coğrafisini gösterir harita

Oltu - Muhârebe ve galebesinden sonra o sahada 
ordularımızın behemehâl daha parlak muvaffakiyât 
istihsâl eyleyeceklerine dair kaç gündür serdettiğimiz 
ümidler, nihayet resmen tahakkuk etti, dün karargâh-ı 
umûmî, muzafferâne ilerleyen ordularımızın 
“Sarıkamış” a kadar olan havâliyi tamamiyle taht-ı 
işgâle alarak “Sarıkamış” mevkiini de zabt ettiklerini 
ve o meyânda birçok esir ile pek çok da ganimet 
aldıkları tebşirâtını tebliğ eyledi.

“Sarıkamış’ı 
teslim etmeyen 
Rusların 
Şükran duası”

Prof. Dr. Bingür 

Sönmez Arşivi
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SABAH 4 Kânun-i sâni 1915 / 22 Kânun-i evvel 1330 / 17 Safer 1333

Kahraman ordumuz eski Kafkasya hududundan 80-90 kilometre ileri yürüdü. Rusların 
en mühim askeri mevkiinden olan “Sarıkamış” ta büyük bir başarı kazandık. Kars ve 
Tiflis yolundayız.

Sarıkamış muzafferiyeti – 2.400 esir

8 top, 13 makineli tüfek, büyük ganimet – İki adet dolu askeri vagonun zabtı – Bir Rus taburunun mahvedilmesi 
– Yafa civarında

21 Kânun-i evvel tarihiyle karargah-ı umumiden tebliğ olunmuştur:

1. Kafkasya ordusu kumandanlığından bugün gelen bilgilere göre kıtalarımız muzaffer olarak ileri harekatına 
devam etmektedir. Ordumuzdan bir kısım kuvvet Sarıkamış’a kadar ilerleyerek buradaki savaş sonrasında 
büyük bir zafer kazanmıştır.

Kahraman ordumuz cephe-i asliyyesi olan Kafkasya hudûdundan 80-90 kilometre 
ileri yürüdü. Rusların en mühim mevâkı‘-i askeriyyesinden “Sarıkamış” da azîm bir 
muvaffakiyet kazandık. Muzafferiyâtımız tevâli ediyor. Kars ve Tiflis yolundayız.

Sarıkamış muzafferiyeti – 2.400 esir

8 top, 13 makineli tüfek, ganâim-i kesira – İki dolu askerî vagon zabtı – Bir Rus taburunun mahvı – Yafa civarında

21 Kânûn-i Evvel tarihiyle karargâh-ı umûmîden tebliğ olunmuştur:

1. Kafkasya ordusu kumandanlığından bugün gelen ma‘lûmâta nazaran kıt‘âtımız muzafferâne ileri harekâtına 
devam etmektedir. Ordumuzdan bir kısım kuvvet Sarıkamış’a kadar ilerleyerek burada muannidâne muhârebâtı 
müteakıb bir muvaffakiyet-i kâmile kazanmıştır.
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Harb-i Umûmî Albümü

“Osmanlı Askerleri Kafkas hududunda, Cuma’ya rastlayan Mevlîd Kandili’nde Cuma 
namâzını karlar üzerinde kılarken – Cephâne sandıkları minber olarak kullanılmıştır.”

Harb-i hâzırımızın bir levha-i mühimme-i tarihiyesi:

“Kafkas hududunda düşman kıt‘atına yakın olarak tahaşşüd eden Osmanlı 
dilaverlerinin karlar üzerinde ve silah bedset olarak velâdet-i peygamberîye müsâdif 

günde salât-ı cum‘ayı edâ etmeleri – Cephâne sandıkları minber hizmetini ifâ etmiştir.”

SABAH 11 Kânûn-i Sânî 1915 / 29 Kânûn-i Evvel 1330 / 24 Safer 1333

Resmî tebliğ

28 Kânûn-i evvel tarihiyle umûmî karargâhtan tebliğ 
olunmuştur:

Rus matbuâtı Osmanlı’ların Kafkasya’da bir mağlûbiyete 
uğradıkları hakkında şu günlerde haberler yayınlamaktadır. 
Umûmî karargâh, iki haftadan beri devam eden harekâtta 27 
Aralık tarihiyle Kafkasya Ordusu Kumandanlığı’ndan almış 
olduğu telgrafı yayınladı. Aynen naklediyoruz:

“Askerlerimiz asıl muhârebe cephesinden çıkıp hudûdun 
ilerisindeki hâkim mevzileri düşmandan almış; Oltu ve Ardahan 
mevkilerindeki kıt‘alarımız ise kar ve soğuğun şiddetinden 
dolayı taarruzu bir müddet durdurmuştur.”

Tebliğ-i resmî

28 Kânûn-i Evvel tarihiyle Karargâh-ı umûmîden tebliğ olunmuştur:

Rus matbuâtı Osmanlı’ların Kafkasya’da bir mağlûbiyete uğradıkları hakkında şu günlerde havâdis 
neşretmektedir. Karargâh-ı umûmî iki haftadan beri devam eden harekât-ı harbîyyede mâh-ı hâlin 27si tarihiyle 
Kafkasya Ordusu Kumandanlığı’ndan almış olduğu telgrafnâmeyi ber vech-i âtî neşretti:

“Asıl muhârebe cephesinden kıt‘âtımız hudûdun ilerisinde hâkim mevâzı’i düşmandan zabt etmiş ve Oltu ve 
Ardahan cihetlerindeki kıt‘âtımızın harekâtı kar ve soğuğun şiddetinden dolayı hâl-i tevakkufta bulunmuştur.
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İKDAM 2 Rebi‘ü’l-evvel 1333 / 5 Kânûn-i sâni 1330 / 18 Kânûn-i sâni 1915

Ermeni vatandaşlarımız ve Rus gazeteleri

Rus gazeteleri, Osmanlı Hükûmeti’nin harbe girdiği günden beri Ermeniler’in 
Rus ordularına ve özellikle Kafkasya civarındaki Moskof Askeri Kuvvetleri’ne 
her türlü yardım ve yataklıkta bulunduklarını ve hatta Rus alaylarına gönüllü 
olarak katılmakla yetinmeyerek masrafları kendileri tarafından karşılanmak 
üzere müstakil alaylar oluşturduklarını yazmaktadır.

Ermeni vatandaşlarımız ve Rus matbuâtı

Hükûmet-i Osmaniyye’nin hâl-i harbe geçtiği günden beri ale’l-ıtlak 
Ermeniler’in Rus ordularına ve bi’l-hassa Kafkasya havâlisindeki Moskof 
kuvve-i askeriyesine her türlü vesâit ile muâvenet ve müzâherette 
bulunduklarını ve hatta Rus alaylarına gönüllü olarak dâhil olmakla iktifâ 
etmeyerek mesârifi kendileri tarafından tesviye eylemek üzere müstakil 
alaylar teşkil ettiklerini efkâr-ı umûmîyyeyi taglît edecek bir sûret-i 
müphemede yazmaktan hâli kalmayan Rus gazetelerinin bu yoldaki neşriyâtı 
bir müddetten beri Avrupa-yi garbî matbuâtında dahi cây-ı kabul görmektedir.

“Kafkas Cephesi’nde soğuktan 
donan askerlerimiz, Sarıkamış.”

Prof. Dr. Bingür Sönmez Arşivi

“Kafkas Cephesi’nde 
donan askerlerin hazin 
manzarası, Sarıkamış.”

Prof. Dr. Bingür Sönmez Arşivi
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İKDAM 25 Rebi‘ü’l-evvel 1333 / 18 Kânûn-i sâni 1330 / 31 Kânûn-i sâni 1915

Sarıkamış Muharebesi

Daily News Gazetesi’nin Petersburg muhabiri 
Kafkasya’daki savaşla ilgili ayrıntıları aktarıyor:

“Muharebe ilk önce Sarıkamış yakınındaki tepelerde 
başlamıştır. Arazi tamamen karla kaplı idi. Rus Askerleri 
karlar altında, zor şartlarda beş saat yürüdükten sonra 
Kartaltepe’de Osmanlı Askerleri’yle sıkı bir temasta 
bulundular. Bu tepe etrafında başlayan muharebe 
aralıksız iki gün devam etti. Osmanlı Süvârileri top 
bataryaları ateşinin koruması altında Karaurgan mevkiinde 
iki defa Rus Askerleri üzerine süngü hücumuna kalktılar.

Sarıkamış Muhârebâtı

Bir İngiliz muhâbirinin beyânâtı

Deyli Nivs Gazetesi’nin Petersburg muhâbiri Kafkasya’da 
vukû‘ bulmakta olan muhârebâta dâir mezkûr gazeteye 
bazı tafsilât îtâ eyliyor. Almanca gazetelerde gördüğümüz 
bu tafsilâtı ber-vech-i âtî naklediyoruz. Muhâbir, Sarıkamış 
Muhârebâtı hakkında diyor ki:

“Muhârebe evvelâ Sarıkamış kurbunda vâki‘ dağ tepelerinde başlamıştır. Bu esnâda arz kesîf bir kar tabası ile 
mestûr idi. Rus Asâkiri gayr-i müsâid şerâit tahtında ve karlar altında beş saat yürüdükten sonra Kartaltepe’de 
Osmanlı kıt‘âtıyla sıkı bir temasta bulundular. Bu tepe etrafında başlayan muharebe bi’lâ-inkıta‘ iki gün devam 
etti. Osmanlı süvâri kıt‘âtı top bataryaları ateşinin himâyesi altında Karaurgan mevkîinde iki defa Rus mevâkı‘i 
üzerine süngü hücûmu icrâ ettiler.

SABAH 6 Kânun-i sâni 1915 / 24 Kânun-i evvel 1330 / 19 Safer 1333

Rusya’da ihtilâl belirtileri

Osmanlı Ajansı’nın dünki açıklaması Rusya’da büyük bir 
ihtilâlin başladığını gösteriyor. Duma azâsından birinin 

üzerinde ortaya çıkan bir kağıtta şöyle yazıyor:

“Artık dökülen kan yetişir! Her bir Rus zaferi, baskılar 
altında inleyen ahâlinin ayağına bir zincir daha 

vurmaktadır.” Ayrıca ihtilâl komitelerinin bazı söylemlerle 
halkı isyana teşvik ettiği, hükûmetin Finlandiya’da bir 

takım Yahudileri idam etmeye mecbur olduğu “Potilof” 
fabrikasında, askerlerle işçiler arasında çatışmalar 

meydana geldiği de verilen bilgiler arasındadır.

Rusya’da ihtilâl alâimi

Osmanlı Ajansı’nın dünkü tebligâtı Rusya’da mühim bir 
ihtilâl mukaddemesinin başladığını gösteriyor. Duma 

azâsından birinin üzerinde zuhûr eden tehdid âmiz bir 
varakadan bahs olunuyor ki meâli aynen şöyledir:

“Artık dökülen kan yetişir! Her bir Rus muzafferiyeti, 
istibdâd altında inleyen ahâlinin ayağına bir zincir daha 

vuruyor.” Bundan başka ihtilâl komitelerinin bazı beyannâmelerle ahâliyi isyana teşvik ettiği, hükûmetin 
Finlandiya’da bir takım Mûsevileri idam etmeye mecbur olduğu “Potilof” fabrikasında askerle amele 

arasında müsâdemeler vukû’ bulduğu da verilen mâlûmâta ilave edilmektedir.
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Harb-i Umûmî Albümü

“Kafkas hududunda karlar 
üzerinde nakliyât-ı askerîyye”

Harb-i Umûmî Albümü

“Osmanlı askeri mitralyözleriyle 
avcı vaziyetinde muhârebede”

Harb-i Umûmî Albümü

“Moskoflar’dan ganimet olarak 
alınıp Erzurum’da sergilenen toplar”

“Moskoflar’dan iğtinâm olunan ve 
Erzurum’da teşhir edilen toplar”
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146 Havâdis; 1914-1915

TANİN 14 Rebi‘ü’l-evvel 1333 / 17 Kânun-i sâni 1330 / 30 Kânun-i sâni 1915

Çin Müslümanları ve cihad

Çin’de milyonlarca Müslümanın bulunduğu ve 
hepsinin de hilafet makamına karşı sadakatleri 
malumdur. Kuzey Çin’de İngilizce olarak 
yayınlanan bir gazetede okuduğumuza göre Çin 
Müslümanlarının halifenin emrini duyar duymaz cihad 
için toplamaya başladıkları para yarım milyon doları 
bulmuştur. Bu para İstanbul’a ulaştırılmak üzere 
Washington Osmanlı Elçiliği’ne gönderildiği gibi bir 
taraftan da bağış toplamaya devam edilmektedir.

Çin Müslümanları ve cihâd

Çin’de milyonlarca Müslüman bulunduğu ve 
memleketimizle münâsebâtta bulunmak husûsundaki 
esbâb ve vesâitin azlığına rağmen bunların makam-ı 
hilâfete karşı büyük bir merbûtıyyet besledikleri 
ma‘lûmdur. Şimâlî Çin’de İngilizce olarak intişâr eden 
bir gazetede okuduğumuza göre Çin Müslümanları 
cihâd haberlerini alır almaz hemen aralarında iâne 

cem‘ etmeye başlamışlar ve ilk hamlede yarım milyon dolar toplamışlardır. Bu para İstanbul’a irsâl edilmek 
üzere Washington Seferât-ı Osmanîyyesi’ne gönderildiği gibi bir taraftan da iâne cem‘ine devam edilmektedir. 
Te’sir-i cihâdla Çin Müslümanları arasında hâsıl olan galeyân münâsebetiyle Türkistan Çini Reîsü’l-ulemâsı, Çin 
Reîs-i Hükûmeti “Yuan-Şi-Kay” ile Kânûn-i evvel ibtidâsında uzun ve mühim bir mülâkat icrâ etmiştir.

İKDAM 15 Safer 1333 / 20 Kânûn-i evvel 1330 / 2 Kânûn-i sâni 1915

Varşova Muharebesi başladı!

Berlin, 2 Ocak – (Berlin İstihbarat Heyeti’nden) Daily 
Telgraf Gazetesi’nin Varşova muhabiri bildiriyor: 
Varşova Muharebesi başlamış ve tüm şiddeti ile 

devam etmektedir. Top sesleri işitilen şehirde, 
Almanlar ileri harekâtlarına devam ediyorlar.

Varşova Muharebesi başladı!

Berlin, 31 Kânûn-i evvel – (Berlin Hey’et-i 
İstihbâriyyesinden) Deyli Telgraf Gazetesi’nin 

Varşova muhâbiri ber vech-i âtî iş’âr ediyor: Varşova 
Muharebesi başlamış ve kemâl-i keremi ile devam 

etmekte bulunmuştur. Top sesleri şehirden iyice 
işitiliyor. Almanlar ileri harekâtlarına devam eyliyorlar.
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TASFÎR-İ EFKÂR 17 Kânun-i sâni 1915 / 4 Kânun-i sâni 1330 /  

1 Rebi‘ül-evvel 1333

Çanakkale Boğazı’nı geçmek isterken

Resim: 

Boğazları zorlamak isteyen bir denizaltıyı neler 
beklemektedir?

Resim:

Evvelki gün Çanakkale Boğazı girişine yaklaşması 
üzerine batırılan Fransız Donanması’ndan “Safir” 
denizaltısı

Boğaza taarruzun kolayca gerçekleşeceği 
konusunda pek çok söylentiler ortaya çıkaran İtilaf 
Devletleri’nin Çanakkale Boğazı’na bir Fransız 
denizaltısıyla yaklaşmak istediği sırada batırılması 
hayli önemli bir olaydır.

Çanakkale Boğazı’nı geçmek isterken

Resim: 

Boğazları zorlamak isteyen bir tahtelbahr ne gibi 
avâkıba mahkumdur?

Resim:

Evvelki gün Çanakkale Boğazı medhaline 
yaklaşması üzerine derhâl gark olan Fransız 
donanmasına mensub “Safir” tahtelbahri

Deverân eden muhtelif şâyia ve rivâyetlere rağmen, 
hayli zamandır hiçbir düşman taarruz ve tecavüzüne 
uğramamış olan Çanakkale Boğazı’na bu defa bir 
Fransız tahtelbahrinin yaklaşmak istemesi ve gark 
olması hayli ehemmiyetli vukûâttandır.

Çanakkale Boğazı

Federal Alman Arşivi
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TASFÎR-İ EFKÂR 17 Şubat 1915 / 4 Şubat 1330 / 2 Rebî‘ül-âhir 1333

Memleket ve ümmetin kurtuluşu, kanalın 
zabtıyla mümkündür

Resim:

Osmanlı Askeri, kanalı ele geçirdiğinde İslâm 
Alemi’nin en mühim topraklarını yani batıda 
Afrika’nın kuzeyi ile doğuda Hindistan diyarınına 
kadar olan araziyi hükmü altına almış olacaktır.

Memleket ve ümmetin selâmeti, kanalın 
zabtına mütevakkıftır

Resim:

Kanalı yed-i zabt teshîrine geçirecek olan Osmanlı 
askeri, Âlem-i İslam’ın en mühim kıtalarını yani 
garbda Fas iklimini ve şarkta da Hindistan diyarını 
taht-ı hükm ve nüfûzuna almış olacaktır.

Bugün bütün cihanın inzârı, Süveyş Kanalı’na merkuz 
bulunuyor. Acaba aylardan beri hazırlandıktan 
sonra nihayet kanal istikametini tutmuş olan ve 
hatta mühim kuvvetlerle kanal civarında taarruzî 
istikşaflara bile başalmış bulunan cuyûş-i islamiyye, 
İngiltere’nin can damarı hükmündeki kanalı 
geçecek, re’y-i İslamı Mısır âfâkında temevvüç 
ettirmeye muvaffak olacak mıdır?

“Cemâl Paşa Kanal harekâtında”

Necmettin Özçelik Arşivi
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Kanal etrâfında

Bir İngiliz kumandanının teklifi – Arap emirlerinin muhteşem 
cevabı

Geçen Kânun-i evvel rûmî takvimin yirmi dokuzuncu günü 
Kızıl Deniz’de Yenbu Limanı dışında demir atmış olan 
bir İngiliz Harb Gemisi’nin kumandanı limana gelerek 

emirlik memuruna sunduğu bildiride İngilizler’in Hicâz’da 
bulunan Araplar’a karşı hiç bir düşmanlıkları olmadığını, 

gemisinin Yenbu Limanı’na fakru zaruret içinde olduklarını 
öğrendikleri masum halka erzak dağıtmak için gelmiş 

olduğundan bahsetmiştir. Emirlik memuru tarafından bu 
gülünç yalana, İslam Halifesi ile harb eden ve böylece 

İslâmı, Müslümanları mahvetmeye çalışan kimselerle 
Araplar’ın anlaşmaya varamayacaklarını ve erzaka da 
hiçbir ihtiyaçlarının olmadığı bildirilmiş ve Müslümanın 

şerefine yakışır bir lisân ile: “Allah’ın yardımıyla yakında 
İngilizler’le Mısır’da görüşeceğiz” denilmiştir.

Kanal etrâfında

Bir İngiliz kumandanının tekâlifi – Emâret-i Arabân’ın 
şâyân-ı iftihâr bir cevabı

Geçen Kânûn-i evvel-i rûmînin yirmi dokuzuncu günü Bahr-i 
Ahmer’de Yenbu‘ Limanı hâricinde lengerendâz olan bir 

İngiliz Harb Sefînesi’nin kumandanı şehr-i mezkûrdaki 
emâret-i arabân memurluğuna bir kıt‘a tahrirât irsâl ederek 
bunda İngilizler’in Hicâz kıt‘asında sâkin Arabân hakkında 

bir günâ adâvet ve husûmetleri olmadığını beyân ve te’min 
ettikten sonra sefinesinin Yenbu‘ Limanı’na gelmesi kaza-i 

mezkûr ahâlisinin erzâka şiddet-i ihtiyaçlarını işittiğinden 
bu hâl-i zarûret-i iştimâle çâre-sâz olacak vesâil ve tedâbiri 

emâret memuruyla birlikte teemmül ve müzâkere etmek maksadına müstenid bulunduğunu izbâr eylemiştir. 
Emâret memuru tarafından verilen cevapta hilâfet-i islamîyye ile harb eden ve bu sûretle dîn-i mübîn-i İslâmı 

mahve çalışan kimselerle Arabân’ın kat’iyyen münâsebeti ve erzâka hiçbir ihtiyacı olmadığı bildirilmiş ve 
hamâset-i islâmîyyeye yakışır bir lisân ile: “Bi-havlihi Teâlâ yakında İngilizler’le Mısır’da görüşeceğiz” denilmiştir. 

“Kanal Hârekâtı Türk topçusu”

Necmettin Özçelik Arşivi
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Bir müjde!

Dün sabah Lozan’dan alınan bir telgrafta elli ikinci Hind Alayı’nın 
Osmanlı Devleti’ne karşı savaşmak üzere İngilizler tarafından Mısır’a 
sevkedildikleri sırada isyân ederek İngiliz Askerleri’nden pek çoğunu 
öldürdükten sonra Osmanlı saflarına katıldıkları haberi verilmektedir.

Bir tebşîr-i azîm

Dün âlem-i İslâm için gayet mühim, gayet değerli bir tebşîr 
ile mübâhî olduk. Çoktan beri sabırsızlıkla beklediğimiz ve 
Cenâb-ı Hakk’kın inâyetiyle mutlaka vukû‘a geleceğinden emîn 
bulunduğumuz bir hâdiseyi bize evvelâ sâhib-i imtiyâzımız Ahmet 
Cevdet Bey bildirdi. Dün sabah biraz te’hirle Lozan’dan aldığımız bir 
telgrafnâmede elli ikinci Hind Alayı’nın Cünûd-u Osmaniyye’ye karşı 
harbetmek üzere İngilizler tarafından Mısır’a sevkedildikleri sırada 
isyân ederek İngilizler üzerine hücûm ile zâbıtandan bir haylisini 
hâk-i helâke sürdükleri haber veriliyordu.

Harb-i Umûmî Albümü

“İngilizler tarafından Mısır’a sevk 
olunarak cihâd-ı ekberin ilânından 
haberdâr olunca Osmanlı Ordusu’na 
katılan Hitli Müslüman askerler”

“İngilizler tarafından Mısır’a sevk 
olunarak cihâd-ı ekberin ilânından 
haberdâr olunca Ordu-i Osmanîyye’ye 
iltihak etmiş ve ahîren merkez-i hilâfete 
vâsıl olan Hitli Müslüman askerler”
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Mevlevî gönüllü taburları

Padişah hazretlerinden Mevlevî gönüllü taburuna teslim edilecek sancâk-ı şerîf için 
teslim ve dün Harbîyye Nezâretinde bir tören düzenlenmiştir.

Şehrimiz gönüllü Mevlevîler’i ile bunlara katılmak üzere şehrimize gelmiş olan Edirne, 
Bursa, Gelibolu Mevlevîleri dün sabah Bayezid Cami‘ Şerîfi’nde toplanmışlar ve 

buradan Harbîye Nezâreti meydanına geçmişlerdir.

Mevlevî gönüllü taburlarının azîmeti

Taraf-ı Eşref Hazret-i Padişahîden Mevlevî gönüllü taburuna ihdâ buyrulan sancâk-ı 
şerîfin teslim ve tesellüm merâsimi dün Harbîyye Nezâretinde icrâ kılınmıştır.

Şehrimiz gönüllü Mevlevîler’i ile bunlara iltihâk etmek üzere şehrimize gelmiş olan 
Edirne, Bursa, Gelibolu Mevlevîleri dün sabah Bayezid Cami‘ Şerîfi’nde ictima‘ etmişler 
ve ba’de Harbîyye Nezâreti meydanında hazır bulunmak üzere hareket eylemişlerdir.

Harb-i Umûmî Albümü

“Mevlevi gönüllü taburu”

“Mevlevi gönüllü taburu efrâd-ı besâlet-i nihâdî”
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Rusya – Çin anlaşmazlığı

Rusya Hükûmeti Moğolistan’ı Çin’den ayırarak 
topraklarına katabilmek için Moğolları hürriyete 

teşvik etmektedir. Rusya bu siyasetini Moğolistan ile demiryolu ve telgraf hattı için bir anlaşma imzalayarak 
perçinlemiştir. Çin Hükûmeti bunu kendi varlığına bir tecâvüz addederek Rusya Hükûmetinden bir açıklama 
talep etmiştir.

Rusya – Çin ihtilâfı

Rusya Hükûmeti Moğolistan’ı Çin’den ayırarak ilave-i memâlik edebilmek için Moğolları i‘lân-ı muhtâriyete 
teşvik ve onların muhtâriyetini müdâfaa‘ eylemiştir. Rusya ahîren Moğolistan’ın Çin’e karşı istiklâlini daha 
ziyade temin ve tahkim için Moğolistan ile şimendifer ve telgraf umûruna müteallik bir itilafnâme akdetmiştir. Çin 
Hükûmeti bunu kendi hukûk-u hakimiyetine bir tecâvüz addederek Rusya Hükûmetinden izâhât taleb eylemiştir.

SEBİLÜRREŞÂD Sayı 281

Müslümanlar memleketinde 
Ermeniler faaliyette

Her yerde olduğu gibi burada da Müslümanlar 
cehâlet, fakirlik ve tembellik içinde ömür 

tüketiyorlar! Bütün ticaret ve zanaat Ermeniler’in 
elindedir. Her ne kadar toprak Müslümanlar’ın 

elinde ise de mahsûlât Ermeniler’in anbarlarına 
doluyor! Müslümanlar birer amele gibi çalışıyor; 

paralar Ermeni kasalarına akıyor.

Müslümanlar memleketinde Ermeniler faaliyette

Her yerde olduğu gibi burada da İslâmlar cehâlet, fakr u zarûret, zillet ve meskenet içinde ömür 
sürüklüyorlar! Karşılarında Ermeni unsuru alabildiğine terakkî ettiği hâlde bizimkiler günden güne tedennî 

etmektedirler. Bütün ticaret ve san‘at Ermeniler elindedir. Her ne kadar arazi Müslümanların elinde ise 
de mahsûlât Ermeniler’in anbarlarına doluyor! Arazi sahipleri birer amele münzelesindedir. Müslümanlar 

çalışıyor; paralar Ermeni kasalarına akıyor.
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İKDAM 7 Rebi‘ü’l-ahir 1333 / 9 Şubat 1330 / 22 Şubat 1915

Kıtlığa çareler

İsviçre’den:

Bütün her tarafta kıtlıktan ve açlıktan korkuluyor. 
Her memleket ekmek için tedbirler düşünüyor. 
Ekmek fiyâtı gittikçe pahâlilaşıyor. 

Kıtlığa çâreler

İsviçre’den:

Bütün her tarafta kahttan, açlıktan korkuluyor. 
Her memleket ekmek için fevka’l-âde tedbirler 
ittihâz ediyor. Ekmek fiâtı gittikçe pahalılaşıyor. 
İsviçre Hükûmeti de şimdiden istikbâli düşünüyor.

İKDAM 29 Rebi‘ü’l-evvel 1333 / 1 Şubat 1330 / 13 Şubat 1915

Londra’da ekmek fiyatı

Lozan, 12 Şubat – Almanya tarafından yapılan 
açıklamalara bakıldığında barış görüşmelerinin 

şimdilik gündemde olmadığını söyleyen 
İngiltere Dış İşleri Bakanı Sir Edward Grey, 

ayrıca Londra’da ekmek fiyâtının yüzde yirmi 
dört artmasına Çanakkale Boğazı’nın seddi için 

yapılan harcamaların sebep olduğunu bildirmiştir.

İngiltere’de sulh cereyanları – Londra’da ekmek fiâtı

Lozan, 12 Şubat – İngiltere Haricîyye Nâzırı Sir Edward Grey avam kamarasında sulh hakkında sorulan 
bir suâle cevap verdiği sırada Almanya tarafından ahîren vâki‘ olan beyânâta nazaran henüz sûlhün 

akdedilebilmesi ümidi mevcûd bulunmadığını söylemiştir.

Londra’da ekmek fiâtının yüzde yirmi dört nisbetinde terfi‘ etmesi, Çanakkale Boğazı’nın seddinden ileri 
geldiğini Sir Edward Grey beyân eylemiştir.
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Çanakkale bombardımanı

Kale-i Sultanîye, 7 Şubat – Düşman filosu dün sabah 
saat sekiz buçukta boğazın dış kalelerini topa 
tutmuştur. Bu taarruzu gerçekleştiren filonun dördü 
Fransız, dördü İngiliz toplam sekiz zırhlı idi. İngiliz ve 
Fransız gemileri on altı kilometrelik bir mesâfeden en 
ağır toplarıyla ateş açmaya başlamış ve topçularımız 
her biri düştüğü yeri cehenneme çeviren bu topların 
sahile doğru yaklaştığını rapor etmişlerdir.

Çanakkale bombardımanı

Kal‘a-i Sultanîyye, 7 Şubat – [Muhâbir-i 
mahsûsamızdan]: Düşman filosu bir müddetten beri 
icrâsına niyetlendiği taarruza nihâyet karar vererek 
dün sabah alafranga saat sekiz buçuk raddelerinde 
boğazın dış kal‘alarını topa tutmuştur. Bu taarruzu 
icrâ eden düşman filosu dördü Fransız, dördü İngiliz 

olarak sekiz zırhlıdan müteşekkildi. İngiliz ve Fransız gemileri on altı kilometrelik bir mesâfeden en ağır 
toplarıyla ateş açmaya başlamış ve topçularımız kemâl-i metânetle ve bu cehennemî obüs fırtınası altında 
iltizâm-ı sükût ve filonun sahile tekarrübüne intizâr etmişlerdir.

“Seddü’l-bahir önünde düşman zırhlıları”
Yrd. Doç. Dr. Lokman Erdemir Arşivi
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Resmî tebliğ

20 Şubat 330

Umûmî karargâhtan tebliğ olunmuştur:

Düşman donanması dün akşam geç vakit şiddetli 
bombardıman ile Seddülbahir ve Kumkale 

mevzilerinin toplarımızın ateş menzili dışında kalan 
kısımlarına sandallar ile asker çıkarmaya teşebbüs 

etmiş, Seddülbahir tarafına çıkan altmış kadar düşman 
askeri, yirmiden ziyade ölü ve yaralı bırakarak 

kayıklarına çekilmişler ve Kumkale tarafına çıkan ve sayıları dört yüze yakın düşman askeri de seksen kadar 
kayıp vererek kaçmışlardır. Her iki çatışmada 6 şehîd ve 25 yaralıdan başka kaybımız olmamıştır.

Tebliğ-i resmî

20 Şubat 330

Karargâh-ı umûmîden tebliğ olunmuştur:

Düşman donanması dün akşam geç vakit bombardıman-ı teşdîd ile Seddülbahr ve Kumkale mevâzı‘i civârına 
toplarımızın ateşinden masûn kalan sahilin müsâid kısımlarına sandallar ile asker çıkarmaya teşebbüs etmiş 

ve bidâyette bu hareketlerine müsâade olunmuş ise de Seddülbahr tarafına çıkan altmış kadar düşman 
yirmiden ziyade maktûl ve mecrûh vererek kâmilen kayıklarına firâr ile çekilmişler ve Kumkale tarafına çıkan 
ve miktarı dört yüze bâliğ olan düşman seksen kadar maktûl vererek aynı sûretle perişan tard edilmiştir. Her 

iki müsâdemede 6 şehîd ve 25 mecrûhdan başka zâiyâtımız olmamıştır.

“Gençlerimiz akın akın askere gidiyor”

“Efrâd-ı cedîdemiz akın akın merâkiz-i askerîyyeye geliyor”

Yrd. Doç. Dr. Lokman Erdemir Arşivi
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Şaşkınlık alâmetleri
İngiliz Amirali’nin Aydın Vâlisi’ne aşağılık bir teklifi
Geçenlerde İzmir’i bombardıman eden İngiliz filosu amirali 
adına bir memur gelerek Aydın Vâlisi Rahmi Bey’le görüşmüş ve 
kendisine aşağıda yayınladığımız teklifi yazılı olarak sunmuştur. 
Bu teklife Rahmi Bey lâyık olan cevâbı vermiş ve amiral o 
zamandan beri on yedi gün geçtiği hâlde tehditlerinin birini bile 
yerine getirecek cesareti gösterememiştir. 
Aydın Vâlisi Bey Efendi Hazretleri’ne
“Euryalus” gemisi 1-9 Mart 1915
1- Kalelerinizi ele geçirmiş olduğum için

- İzmir Körfezi sâhilinde bulunan bütün kale ve bataryaların 
kayıtsız şartsız teslim ve tahribini
- İzmir Limanı’na serbestçe girebilmek için limana kadar olan 
bölgenin lağımlar ile torpillerden temizlenmesini 

2- Ayrıca vâli hazretlerine şurasını da kesin olarak bildiririm ki 
müttefik hükûmetler fazla kan dökmekten kaçınmak ve İzmir 
şehri ile vilâyetini harbin zararlarından korumak arzusundadırlar.
3- Dünyanın her tarafında kendilerinin dâima İslâm’ın hakîkî 
dostları olduklarını isbât etmiş olan müttefiklerin galip 
geleceğine kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Şaşkınlık alâmetleri
İngiliz Amiralinin Aydın Vâlisi’ne teklifâtı – Pek âdî düşünülmüş 
bir şeytanet – Tahrîrî tekliften sonra şifâhîsi – Sâbık bir Osmanlı 
Memuru
Geçenlerde İngilizler, İzmir’i bombardıman ederken bu vazifeyi 
ifâ eden İngiliz filosu amirali nâmına bir mükâleme memuru 
gelerek Aydın Vâlisi Rahmi Bey’le görüşmüş ve kendisine elde 
ettiğimiz bir sûreti ber vech-i âtî neşreylediğimiz bir teklif-i tahrîrî 
tevdi‘ etmiştir. Bu teklife Rahmi Bey lâyık olan cevâbı vermiş ve 
amiral o zamandan beri on yedi gün mürûr ettiği hâlde hatta 
tehditlerini bile ikâ‘a lüzûm görmemiştir.
Aydın Vâlisi Bey Efendi Hazretleri’ne
“Euryalus” gemisi 1-9 Mart 1915
1- Kalelerinizi ıskât etmiş olduğum cihetle

- İzmir Körfezi sevâhilinde bulunan bi’l-umûm kale ve 
bataryaların bilâ-kayd ü şart teslim ve tahribini
- İzmir Limanı’na serbestçe dâhil olabilmek için mezkûr 
limana kadar olan mecrânın lağımlar ile torpillerden tathîrini 
talep etmek uhdeme müterattib bir vazife olduğunu zât-ı âlî-i 
vilâyetpenâhîlerine iş‘âr etmekle kesb-i fahr eylerim.

2- Mea‘mâfih zât-ı devletlilerine şurasını da te’min ederim 
ki müttefik hükûmetler fazla kan dökmekten ictinâb ve İzmir 
şehri ile vilâyetini musâib-i harbîyyeden vikaye etmek arzu-i 
insanîyyetperverânesiyle mütehassistirler.
3- Binâenaleyh muzafferiyetin nihâyetü’l-emr dünyanın her 
tarafında kendilerini dâima İslâm’ın hakîkî dostları olduklarını 
isbât etmiş olan müttefiklere teveccüh edeceği zât-ı 
vilâyetpenâhîlerince şüphesiz âşikâr olmalıdır.
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Resmî tebliğ

21 Şubat 330 tarihiyle umûmî karargâhtan 
tebliğ olunmuştur:

Dün düşman filosundan iki zırhlı ve bir 
kruvazör İzmir sahil istihkâmlarını uzaktan üç 

saat bombardıman etmişse de hiçbir tesiri 
olmamıştır. Bu sabah saat sekizde bir Fransız, 

üç İngiliz harb gemisi arkalarında beş torpil 
arama gemisi ile birlikte İzmir istihkâmlarını 
tekrar bombardımana başlamış, bir buçuk 

saat sonra da ateşi kesmiştir. Bataryalarımızın 
karşı bombardımanında düşman zırhlısına 

yedi mermi isâbet etmiş ve torpil arama 
gemilerinden biri de batırılmıştır. Dün ve 

bugünki bombardıman netîcesinde toplam 
dört şehid, 7 yaralıdan başka kaybımız yoktur.

Tebliğ-i resmî

21 Şubat 330 tarihiyle karargâh-ı umûmîden tebliğ olunmuştur:

Dün düşman filosundan iki zırhlı, bir kuruvazör İzmir sahil istihkâmâtını uzaktan üç saat bombardıman etmiş ve 
hiçbir tesiri olmamıştır. Bu sabah kable-l zevâl saat sekizde biri Fransız, üçü İngiliz düşman sefâîn-i harbîyyesi 
arkalarında beş aded büyük tonda torpil taharrî gemisi olduğu hâlde İzmir istihkâmâtını tekrar bombardımana 

başlamış, bir buçuk saat sonra ateşi kesmiştir. Bataryalarımızın mukabil indahtından düşmanın evvela ateş 
açan bir zırhlısına yedi mermi isâbet etmiş ve torpil taharrî gemilerinden biride batırılmıştır. Dün ve bugünkü 

bombardıman netîcesinde cem’an dört şehid, 7 mecrûhdan başka zâiyâtımız yoktur.

TANİN 15 Cemâziye’l-evvel 1333 / 18 Mart 1331 / 31 Mart 1915

İngilizler’in hilekârlığı

Berlin, 29 Mart – Newşapel’in kuzey doğusunda bulunan bir mahâlden 
Vezerçaytong’a ulaşan bir haberde deniliyor ki:

Bu muhârebe İngilizler’in hıyânette ne kadar alçalabileceklerini bir defa daha 
isbât ediyor. Geçenlerde İngilizler ilk hücûmda “Sihler” ile “Gurkalar”ı güyâ 
teslîm olacaklarmış gibi ellerini yukarı kaldırtıp kendileri için kalkan olarak ileri 
sürmüşlerdir.

İngilizler’in hilekârlığı

Berlin, 29 Mart – Newşapel’in şimâl-i şarkîsinde bulunan bir mahâlden 
Vezerçaytong’a vârid olan bir haberde deniliyor ki:

Bu muhârebe İngilizler’in ne kadar hıyânetler irtikâbına müsteid olduklarını bir defa 
daha isbât ediyor. Geçenlerde İngilizler ilk hücûmda “Sihler” ile “Gurkalar”ı güyâ 
teslîm olacaklarmış gibi ellerini yukarı kaldırtarak ileri sürmüşlerdir.
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TANİN 25 Rebi‘ü’l-ahir 1333 / 27 Şubat 1331 / 12 Mart 1915

Osmanlı hanımlarına

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Dersaâdet Hanımlar Merkezi’nden:

Memleketimiz harbe girdi, her birimizin kardeşi, kocası, evlâdı veya babası 
silahlanmış cephelere koşmuş vatanı müdâfaa‘ için canını fedâya hazır 
bulunuyor. Anadolu köylerinde kimsesiz kalan kadınlar çocuklarını arkalarına 
yüklenmiş, milletin yaşayabilmesi için; kar, yağmur altında tarla sürüyor, ekin 
ekiyor. Böyle günlerde ağlamakla vakit geçirmek, kuru bir can derdine düşerek 
ümitsizliğe, kedere kapılmak, vazifelerimizi unutmak câiz değildir.

“Ellerinizi, kollarınızı tembel kılmayınız” emrini hürmetle hatırlamak, kalbimizde 
vatan aşkı, yurt sevgisiyle ve kudretimiz ölçüsünde bir hizmete girişmek, 
hemcinsimizin yardımına koşmak lâzımdır. Vatan yalnız silahla müdâfaa‘ 
olunmaz. Harbe giden erkeklerin gönüllerinin rahat olmasını sağlamak için 
arkada bıraktıkları evlâtlarına bakmak ve her işlerinde yardımlarına koşmak, 
sonra da harbte yaralanan gâzîlerin tedavisine yardım etmek kadınlara düşen 
vatanî vazifelerin en birincisidir.

Osmanlı hanımlarına

Hilâl-i Ahmer Dersaâdet Hanımlar Merkezi’nden:

Memleketimiz hâl-i harbte, her birimizin kardeşi, zevci, evlâdı veyahud pederi 
silahlanmış serhadlere koşmuş vatanı müdâfaa‘ için canını fedâya hazır 
bulunuyor. Anadolu köylerinde bîkes kalan kadınlar çocuklarını arkalarına 
yüklenmiş, kar, yağmur altında tarla sürüyor, ekin ekiyor, milletin idâme-i hayatını 
te’min için elzem olan nevâleyi yetiştirmeye çalışıyor. Böyle günlerde ağlamakla 

vakit geçirmek, kuru bir can kaydına düşerek ye’s ve kedere kapılmak, vazifelerimizi unutmak câiz değildir.

“Ellerinizi, kollarınızı muattal kılmayınız” emr-i celîlini savn ü hürmetle hatırlamak, kalbimizde vatan aşkı, yurt 
sevgisiyle vasi‘ ve kudretimiz nisbetinde bir hizmete şitâbân olmak, hemcinsimizin imdâdına koşmak lâzımdır. 
Vatan yalnız silahla müdâfaa‘ olunmaz. Müdâfaanın bir de mânevî olan kısmı vardır. Harbe giden erkeklerin 
istirahât-i vicdânîyyesini te’min için arkada bıraktıkları evlâd ü ıyâle hüsn-ü muamele ve ibrâz-ı muâvenet 
etmek, sonra da sahne-i harbte mecrûh düşen gâzîleri tedâvi ve teselli eylemek kadınlara terettüb eden 
vezâif-i vatanîyyenin en birincisidir.

Servet-i Fünûn 24 Nisan 1330 / 11 Cemâziye’l-ahir 1332

İslam kadınları’nın asâleti

“Bahriye Nâzırı Cemâl Paşa Hazretleri’nin eşi 
tarafından Şişli’de Osmanlı hanımlarının gayretleriyle 
düzenlenen Pazar-ı Şefkat’in manzarası.”

İslam kadınları alemindeki tahavvülât ve 
tekemmülâttan

“Bahriye Nâzırı Cemâl Paşa Hazretleri’nin refîka-i 
muhteremeleri tarafından Şişli’de mûteber Osmanlı 
hanımları mârifetiyle tertîb olunan Pazar-ı Şefkat’in 
manzarası.”
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İKDAM 13 Cemâziye’l-evvel 1333 / 16 Mart 1331 / 29 Mart 1915

Yüce Türk Milleti’nin fıtratı

Galiba her bir milletin birbirinden farklı ve her ferdin içine doğduğu 
milletin kabiliyetlerini ve özelliklerini ne olursa olsun taşıdığı bir 
fıtratı var ve bu fıtrat hangi şartlar hakim olursa olsun muhakkak 

ortaya çıkacaktır. Tıpkı Çanakkale’de bütün askerlerimizin cesaretin 
en birinci Türk özelliği olduğunu dosta düşmana isbâtı gibi.

Seciyye-i ırkıyye

Galiba her millet-i müteayyine ve müstakılenin bir seciyesi var ki, 
mensûb olduğu ırkın kabiliyyât-ı uzviyye ve hısâil-i fıtriyyesini her 

hangi bir vechile olursa olsun izhâr ediyor.

TANİN 16 Rebi‘ü’l-ahir 1333 / 18 Şubat 1330 / 3 Mart 1915

Diyarbakır Müdâfaa-i Millîye Cemiyeti’nin çalışmaları

Diyarbakır’dan harb cephelerine sevkedilmiş olan bin kişiye yakın gönüllü 
kafilesi Diyarbakır Müdâfaa-i Millîyye Şubesi’nce tamamen techîzatla donatıldığı 
gibi cephedeki askerler için iki yüz yataklık bir de hastane kurulduğu ve şimdiye 
kadar iki yüz kat yatak ve yeterli sayıda hasta giysisi, ilaçlar ve diğer lüzumlu 
malzemelerin tedarik edildiği ve bundan başka gurebâ hastanelerine yardım 
edildiği aldığımız haberler arasındadır. Vatanın kurtuluşuna bu denli hizmet 
eden Diyarbakır Müdâfaa-i Millîye Şubesi’ni ve yöre halkını gönülden kutlarız.

Müdâfaa-yı Millîye İçin

Diyarbekir’den sahne-i harbe sevkedilmiş olan bine karîb gönüllü kafileleri 
mahallî Müdâfaa-yı Millîyye Şu‘besi’nce tamamen techîz edildiği gibi efrâd-ı 
askerîyye için iki yüz yataklık bir de hastane te’sis olunduğu ve şimdiye kadar 
iki yüz kat yatak ve bu nisbette melbûsât ve levâzımât ile eczâ-i tıbbîyye 
verildiği ve bu miktarın nısfı derecesinde gurebâ hastanesine muâvenet edildiği 
muhâberât-ı câriyyeden anlaşılmakla şâyân-ı takdîr olan iş bu hidemât-ı 
vatanîyyeye karşı alenen beyân-ı teşekkür olunur.
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TANİN 1 Cemâziye’l-evvel 1333 / 4 Mart 1331 / 17 Mart 1915

Çanakkale önünde düşman donanması

Düşman donanması, bilindiği gibi, Fransız ve İngiliz harb 
gemilerinden oluşmaktadır ve bunların en kuvvetlileri 
İngilizler’indir. 10-15 kadar harb gemisine sahip olan bu filonun 
iki kısım gemileri olduğu görülüyor. Büyük kısmı yeni, manevra 
kaabiliyeti yüksek ve kuvvetli gemilerden, kalan kısmı ise ağır 
çaptaki toplarla boğazlara karşı büyük bir kuvvet sağlayabilen 
eski sistem zırhlılardan oluşmaktadır.

Büyük gemilerin en başında “Queen Elisabeth” ismindeki 
28.500 tonluk daha birkaç ay evvel filoya girmiş süper drednotu 
görüyoruz ki bu gemi sekiz adet 38 santimlik topları ve yirmi beş 
mil hızı ile zamanımızın en mükemmel harb gemilerindendir. 

Onun hemen ardından on yaşını atlatmış 14.000 tonluk 
Cornwallis gemisi gelmektedir ki bunun da dört adet 5,30’luk 
topu vardır. Bunları dörder ağır topu 11.000-12.000 tonluk hacmi 
18 mil kadar hızları olan Golova, Bouvet, Suffren isimli Fransız 
harb gemileri takip etmektedir. 

Bu saydıklarımız zırhlı gemilerdir. Bunlardan başka bu filoya 
Fransızlar’ın Safir’i ve İngilizler’in Dublin’i gibi bir takım küçük 
kruvazörleri, destroyerleri, torpidoları ve denizaltıları da 
eklemek gerekir.

Özetle, görülüyor ki düşmanın şimdiye kadar hiç denilebilecek 
bir netice uğrunda koskoca bir süper drednotu ile büyük küçük 
çok sayıda harb gemisi sularımızı terk etmeye mecbûr olmuş, 
bunlardan biri ümitsiz bir hâlde karaya oturmuş, iki tanesi 
torpillenmiş, bir nakliye gemisi, birkaç torpil toplama gemisi gark 
olmuş ve hiç değilse iki de torpidosu kullanılamaz hale gelmiştir. 

Çanakkale önünde düşman donanması

Mütearrız donanma, ma‘lûm olduğu üzere, Fransız ve İngiliz 
sefâîn-i harbîyyesinden mürekkeb olup en kuvvetli gemiler 
İngilizler’indir. Hey’et-i umûmîyye itibârıyle mütâlaa edildiği 
zaman 10-15 kadar sefine-i harbîyyeden mürekkeb olan bu 
filonun iki kısım gemilerden mürekkeb oldukları görülüyor. 
Gemilerin ekserîsi bu gün için pek yüksek bir kıymet-i harbîyyeye 
mâlik olmakla beraber ağır çaptaki toplarıyla boğazlara karşı 
büyük bir kuvvet teşkîl edebilen eski sistem zırhlılarla nâgehânî 
baskınlara ma‘rûz kalmamak için gönderilen yeni ve kuvvetli 
sefâinden teşkîl edilmiştir.

Büyük gemilerin en başında “Queen Elisabeth” ismindeki 28.500 
tonluk daha birkaç ay evvel filoya girmiş süper drednotu görüyoruz ki bu gemi sekiz adet 38 santimlik topları ve 
yirmi beş mil sür‘ati ile zamanımızın en mükemmel sefine-i harbîyyesidir. 

Bunlardan sonra en kuvvetli İngiliz Sefine-i Harbîyyesi on yaşını atlatmış sefâinden 14.000 tonluk Cornwallis 
gemisidir ki bundan da dört aded 5,30’luk topu vardır. Fransız Sefâin-i Harbîyyesi bu gemileri takip ediyor. Dörder 
ağır topu 11.000-12.000 tonluk hacmi 18 mil kadar sür‘atleri olan Golova, Bouvet, Suffren sefâini de bu meyândadır.

Bu saydıklarımız zırhlı sefâindir. Bunlardan sonra bir takım küçük kruvazörler, ez-cümle Fransızlar’ın Safir ve 
İngilizler’in de Dublin Kruvazörleri vardır. Bi’ttabi‘ müteaddid destroyerleriyle torpido ve tahtelbahrları da bu filoya 
ilâve etmek lâzım gelir.

Hülâsa, görülüyor ki düşmanın şimdiye kadar hiç denilebilecek bir netice uğrunda koskoca bir süper drednotu ile 
büyük küçük müteaddid sefâîn-i harbîyyesi saf-ı harbî terk etmeye mecbûr olmuş, bunlardan biri ümitsiz bir hâlde 
karaya oturmuş, iki tanesi torpillenmiş, bir nakliye gemisi, torpil toplamaya mahsûs birkaç gemisi gark olmuş ve 
hiç değilse iki de torpidosu yaralanmıştır. Biz bu neticeden pek çok memnûnuz. Ve bundan dolayı isteriz ki taarruz 
devam etsin.



161Havâdis; 1914-1915

İKDAM 3 Cemâziye’l-evvel 1333 / 6 Mart 1330 / 19 Mart 1915

Resmî tebliğ

Umumi karargâhtan gece saat birde tebliğ olunmuştur:

Bugün öğleden evvel saat on bir buçukta Çanakkale Boğazı’nda bataryalarımıza 
karşı ateş açan dördü Fransız olmak üzere on altı zırhlı, üç kruvazör ve çok 
sayıda torpido botlardan oluşan düşman donanmasından bir kısmı öğleden 
sonra saat üçte bataryalarımızın ateş menzili dışına çekilmiş ve saat altıya kadar 
aralıklarla bombardımana devam eden sekiz zırhlı daha sonra uzaklaşmıştır.

Tebliğ-i resmî

Karargâh-ı umûmîden gece saat birde tebliğ olunmuştur:

Bugün öğleden evvel saat on bir buçukta Çanakkale Boğazı’nda bataryalarımıza karşı ateş açan dördü Fransız 
olmak üzere on altı zırhlı, üç kruvazör ve müteaddid torpido botlardan mürekkeb düşman donanmasından bir 
kısmı öğleden sonra saat üçte bataryalarımızın ateş-i menzili hâricine çekilmiş ve saat altıya kadar gâyet fâsıla 
ile bombardımana devam eden sekiz zırhlı bi’l-âhere bombardımana nihâyet verip uzaklaşmıştır.

“Çanakkale önünde 
düşman gemileri”

Uğural Vanthoft Arşivi

“Çanakkale önünde 
düşman gemileri”

Necmettin Özçelik Arşivi
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“Süveyş kanalı savunmasına giden Türk askerleri”Federal Alman Arşivi

“Kanal harekâtında askerin su ihtiyaçlarını giderdikleri bir kuyu.” 
Federal Alman Arşivi

“Anzak Askerleri Mısır’ın Mena kampında.” 
Lokman Erdemir Arşivi
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“Süveyş Kanalı savaşı 
sırasında yöre halkı 
askerlere hazırladıkları 
peksimetleri ikram 
ederken” 
Federal Alman Arşivi

“Türk Süvarileri Kudüs istikametinde”Federal Alman Arşivi

“Kanal Harekâtı’nda Alman Kızılhaçı için kullanılan develer”Servet Avşar Arşivi
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İKDAM 23 Rebi‘ü’l-ahir 1333 / 25 Şubat 1330 / 10 Mart 1915

Resmî Tebliğ

24 Şubat 1330 tarihiyle umumi karargâhtan tebliğ olunmuştur:

1- Bugün düşmanın üç zırhlısı Seddü’l-bahir istihkâmları 
civârındaki piyâde siperlerimizi aralıklarla bombardıman etmiştir. 
Sisten yararlanarak torpil hattına yaklaşmak isteyen torpil 
arama gemileri bataryalarımızın ateşleriyle geri püskürtülmüştür.

2- Diğer cephelerde kayda değer bir hadise yoktur.

24 Şubat 1330 tarihiyle umumi karargâhtan tebliğ edilmiştir:

Önceki gün Karadeniz Rus Filosu, kendi sahillerinde keşif yapan 
hafif filomuzun uzaklığından yararlanarak Kilimli, Zonguldak, 
Kozlu, Ereğli limanlarını bombardımana tabi tutmuştur.

Tebliğ-i resmî

24 Şubat 330 tarihiyle karargâh-ı umûmîden tebliğ olunmuştur:

1- Bugün düşmanın üç zırhlısı Seddü’l-bahir istihkâmâtı civârındaki piyâde siperlerimizi fâsılalı sûrette tesirsiz 
bombardıman etmiştir. Mevcut sisten istifâde ile torpil hattına yaklaşmak isteyen torpil taharri gemileri 
bataryalarımızın ateşleriyle tardolunmuşlardır.

2- Diğer dâr ül-harekâtlarda şâyân-ı e hemmiyet vukuât yoktur.

24 Şubat 1330 tarihiyle karargâh-ı umûmîden tebliğ edilmiştir:

Evvelki gün Karadeniz Rus Filosu, kendi sahillerinde keşfiyâtta bulunan hafif filomuzun uzaklığından bi’l-
istifâde Kilimli, Zonguldak, Kozlu, Ereğli limanlarını bombardıman etmiştir.

TANİN 14 Cemâziye’l-evvel 1333 / 17 Mart 1331 / 30 Mart 1915

“Gaulois” da battı!

Alafranga 18 Mart’ta Çanakkale muhârebelerinde 
büyük hasara uğrayan Fransız “Gaulois” 
zırhlısının da battığı gelen istihbârât arasındadır.

“Gaulois” dahî gark oldu

Efrenci 18 Mart’ta Çanakkale muhârebâtında hasârât-ı azîmeye uğrayan Fransız “Gaulois” zırhlısının dahi 
battığı mevsûk bir menbâ‘dan istihbâr kılınmıştır.
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SABAH 14 Mart 1915 / 1 Mart 1330 / 27 Rebî‘ü’l-âhir 1333

İngiliz Amiralinin itirâfları

Berlin, 10 Mart

Çanakkale Boğazı’na hareket eden birleşik donanma kumandanı İngiliz 
Amirali tarafından “Queen Elisabet” adındaki İngiliz zırhlısına Osmanlı 
bataryalarının üç güllesi isâbet ettiği rapor edilmiştir.

İngiliz Amiralinin itirâfâtı

Berlin, 10 Mart – [Gecikmiştir] 

Londra’dan iş‘âr olunuyor: Çanakkale Boğazına karşı icrâ-yı hareket eden müttefik donanma kumandanı İngiliz 
Amirali Kuin Elizabet nâmındaki İngiliz zırhlısına Osmanlı bataryalarının üç güllesi isâbet ettiğini ve diğer harp 
gemilerine de isâbet vukû‘ bulduğunu raporunda itiraf ve maamâfîh hasârâtın ehemmiyetli olmadığını ilave ediyor.

“Queen Elizabeth zırhlısı.”
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İKDAM 4 Cemâziye’l-evvel 1333 / 7 Mart 1331 / 20 Mart 1915

Şanlı gâzilerimizin kahramanlığı

Kale-i sultani, 5 Mart (gece saat 4) – Bugün boğazlar 
dehşetli bir harbe ve harpten daha müthiş olan Türk 
kahramanlığına şâhid olmuştur.

Düşman sabahleyin saat on bir buçuk raddelerinde 
19 parça harb gemisiyle yoğun bir ateş açmış ve 
birbiri ardına gülleler savurmaya başlamıştır. İsihkâm 
ve bataryalarımızda devletimizin nâmûs ve şerefini 
müdâfâa eden Osmanlı Askeri düşman donanmasının bu 
kanlı saldırısına karşı son derece cesaret ve metanetle 
vazifelerini yerine getirmişler ve sanki düşmanın 
yağdırdığı mermi değilmiş gibi ciddiyetle, telaşsızca 
karşılıkta bulunarak cevap vermişlerdir. Bombardıman 
böylece öğleden sonraya kadar devam etmiş ve o 
sırada Fransızlar’ın on üç bin tonilato hacmindeki “Buva” 
zırhlısı düşmanın gösterdiği cür’etin ilk cezâsı olmak 
üzere batırılmıştır.

Şanlı gâzilerimizin besâlet ve kahramanlığı

Kal‘a-i Sultâniyye, 5 Mart (gece saat 4) – Bugün boğazlar muhîti dehşetli bir harbe ve harpten daha müthiş olan 
Osmanlı besâlet ve kahramanlığına şâhid olmuştur.

Düşman sabahleyin saat on bir buçuk raddelerinde 19 parça harb sefînesiyle kesîf bir ateş açmış ve ber mu‘tâd 
gülleler savurmaya başlamıştır. İsihkâm ve bataryalarımızda nâmûs ve hayat-ı Osmaniyye’yi müdâfâa eden 
Osmanlı dilîrânı düşman donanmasının bu ‘akurâne savletine karşı son derece i‘tidâl ve metânet ile vazifelerini 
ikâ eylemişler ve sanki düşmanın yağdırdığı mermi değilmiş gibi ciddiyetle, telaşsızca mukabelede bulunarak 
cevap vermişlerdir. Bombardıman böylece öğleden sonraya kadar devam etmiş ve o esnâda Fransızlar’ın on 
üç bin tonilato hacmindeki “Buva” zırhlısı düşmanın gösterdiği cür’etin ilk cezâsı olmak üzere batırılmıştır.

SABAH 21 Mart 1915 / 8 Mart 1330 / 5 Cemâziye’l-evvel 1333

Kendileri de itirâf ediyor

Roma, 20 Mart – Fransız resmî tebliği birleşik donanmanın Çanakkale Boğazı’nda 
verdiği kayıpları itirâf etmekle beraber Türkler’in parlak zaferlerinin ehemmiyetini 

azaltmak için olaya torpil infilâkının sebep olduğunu ileri sürmektedirler.

Kendileri de itirâf ediyor

Roma, 20 Mart – Fransız tebliğ-i resmîsi müttefikler donanmasının Çanakkale 
Boğazı’nda uğradığı zâyiâtı itirâf etmekle beraber Türkler’ in parlak 

muvaffakiyetlerinin ehemmiyetini azaltmak için zâyiât-ı vâkıayı torpil infilâkına 
atfetmeye çalışmaktadır.
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“Fransız Gaulois ve Bouvet zırhlıları”

Necmettin Özçelik Arşivi

“Fransız zırhlısı Bouvet’in Osmanlı 
bataryası tarafından sûret-i garkı”

Necmettin Özçelik Arşivi
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TANİN 7 Cemâziye’l-evvel 1333 / 11 Mart 1331 / 24 Mart 1915

İmparator Hazretleri’nin tebriki

Büyük Almanya İmparatoru Hazretleri tarafından başkumandan 
vekili Enver Paşa Hazretleri’ne gönderilen 20 Mart 1915 tarihli 
telgraftır:

Dün ve evvelki gün Çanakkale Müdâfaası sırasında kazanılan 
parlak zaferlerden dolayı samîmî tebriklerimi sunar ve bu tebrikin 
cesur kumandan Cevat Paşa’ya bildirilmesini ricâ ederim.

Cenâb-ı Hakk bundan sonra da silahlarımızı tesirli, kılıçlarımızı 
keskin eylesin ve lütfuyla bizi muzaffer kılsın.

Wilhelm

İmparator Hazretleri’nin tebrikâtı

Haşmetli Almanya İmparatoru Hazretleri tarafından baş kumandan 
vekili Enver Paşa Hazretleri’ne keşîde olunan 20 Mart 1915 tarihli telgrafnâmedir:

Dün ve evvelki gün Çanakkale Müdâfaası esnâsında ihrâz olunan parlak muvaffakiyetlerinden dolayı samîmî ve 
hâr tebrikâtımı beyân eder ve iş bu tebrikâtımın cesur kumandan Cevat Paşa’ya kendi nâmıma tebliğini ricâ ederim.

Cenâb-ı Hakk bundan böyle dahi silahlarımızı tevfikât-ı rabbânîyyesine mazhar buyursun.

Wilhelm

İKDAM 4 Cemâziye’l-evvel 1333 / 7 Mart 1330 / 20 Mart 1915

Resmî tebliğ

6 Mart 1331 tarihiyle umumi karargâhtan tebliğ olunmuştur:

Bugün Çanakkale Boğazı’na sükûnet hakimdir.

Ağır surette yara almış olduğu bildirilen “Irresistible” ve “Afrika” 
ismindeki İngiliz Zırhlıları geceleyin boğaz girişi civârında 
bataryalarımızın ateşleriyle batırıldı. 

Düşmanın ağır hasara uğrayan diğer bir harb gemisinin 
Bozcaada’ya doğru sürüklendiği o bölge üzerinde uçan 
pilotlarımız tarafından rapor edilmiştir.

Tebliğ-i resmî

6 Mart 1331 tarihiyle karargâh-ı umûmîden tebliğ olunmuştur:

Bugün Çanakkale Boğazı’nda sükûnetnâme vardır.

Ağır surette hasarzede olduğu bildirilen “Irresistible” ve “Afrika” sistemindeki İngiliz Zırhlıları geceleyin boğaz 
medhâli civârında bataryalarımızın ateşleriyle batırıldı. 

Düşmanın ağır sûrette hasara uğrayan diğer bir sefine-i harbîyyesinin Bozcaada’ya doğru sürüklendiği 
tayyarecilerimiz tarafından görülmüştür.
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TANİN 6 Cemâziye’l-evvel 1333 / 9 Mart 1331 / 22 Mart 1915

Çanakkale’de batan zırhlılar

Milan, 20 – İngiliz ve Fransız Bahriye Nezâretleri tarafından 
kendi donanmalarına ait olan “Bouvet”, “Irressistable”, 
“Vengeance” sistemindeki “Ocean” zırhlıları ile bir torpil 
arama gemisinin batırıldığı ilân edilmiştir. Diğer bir haberde 
de İngilizler’in “Inflexible” ismindeki drednot kruvazörüyle 
“Cornwalles”, “Prince George” zırhlılarının ve Fransızlar’ın 
“Gaulois” zırhlısının ağır hasarlı olduğu bildirilmiştir.

Çanakkale’de batan zırhlılar

Milan, 20 – İngiliz ve Fransız Bahriye Nezâretleri tarafından 
neşrolunan beyânnâmelerde “Bouvet”, “Irressistable”, “Vengeance” sistemindeki “Ocean” zırhlılarının gark 
oldukları i‘lân edilmiştir. Bunlardan mâada “Inflexible” ismindeki İngiliz drednot kruvazörünün ağır sûrette 
yaralanmış ve çok telefât vermiş olduğu anlaşılıyor. Fransız “Gaulois” zırhlısı da hasârât ve telefâta dûçâr 
olmuştur. Diğer bir haber de İngilizler’in “Cornwalles”, “Prince George” zırhlılarının da dûçâr-ı hasar olduğu 
ve bir torpido ile bir torpil taharri sefinesinin de battığı bildiriliyor.

“İngiliz zırhlısı Irresistible.”

Necmettin Özçelik Arşivi

“Alman posta kartı Ocean’ın batışı.”

Necmettin Özçelik Arşivi
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İKDAM 3 Cemâziye’l-ahir 1333 / 5 Nisan 1331 / 18 Nisan 1915

Kahramanlık hikâyeleri

Erzurum’da çıkan Albayrak gazetesinde görünmüştür:

Kahraman askerlerimizde görülen fedakârlık, mertlik her 
Türk’e yetecek derecede büyük ve yüksektir. Düşman 
taarruza geçmiş nişancıları makineli tüfeklerimizi kuşatacak 
mesâfeye kadar sokulmuşlardı. Kahraman Muharrem Çavuş 
ile mülâzım Yahya Efendi birer makineli tüfekle düşmana 
mermi yağdırmakta idiler; o sırada Muharrem Çavuş biri 
gözünden olmak üzere iki yerinden yaralanmıştı.

Kahraman Çavuş, bu yaraların ne ehemmiyeti var. Tüfeğimiz 
milletin nâmûsudur. Düşmana bırakmamalıyız der ve millet, 
vatan gayretinin verdiği kuvvetle namluyu omuzlar. Düşman 
mermileri, kurşunları oraları taramakta olduğundan Muharrem 
Çavuş mülâzımına şu sözleri söyleyerek Türk’ün asaletini 
gösterir:

- Efendi bu devlet seni birçok masraf ederek yetiştirmiştir. Sen 
benim gibi çok çavuş yetiştirirsin. Sen benim arkamda siper 
al; gelen kurşunlar önce bana değsin de sana geçen olursa 
bari kuvvetini kaybetsin...

Kahramanlık menkîbeleri

Erzurum’da çıkan Albayrak Gazetesinde okunmuştur:

Kahraman askerlerimizde görülen fedakârlık, mertlik her 
Türk gönlünü bezeyecek derecede büyük ve yüksektir. 
Altunbulak’ta Zile’li Muharrem Çavuş’un göstermiş olduğu soy 
paklığını yazmadan geçemedik. Düşman bir gün râyâ taarruza 
kıyâm etmiş avcıları makineli tüfeklerimizi ihâta edecek 
mesâfeye kadar sokulmuşlardı. Kahraman Muharrem Çavuş 
ile mülâzım kahraman Yahya Efendi birer makineli tüfekle 
düşmana ecel yollamakta idiler. O sırada otuz metreye kadar 
sokulan düşman piyâdesinin kurşunları bu iki tüfeğin numara 
neferlerinden bir kaçını yere sermiş ve bir kısmını yaralamış 
idi. Hâlin kötülüğünü gören Yahya Efendi ile Muharrem Çavuş 
tüfekleri kurtarmaktan başka mühim vazife kalmadığına 
hükmederek icâbına tevessül ederler. Fakat Muharrem Çavuş 
biri gözünden olmak üzere iki yerinden yaralanmıştı.

Kahraman Çavuş, bu yaraların ne ehemmiyeti var. Tüfeğimiz 
milletin nâmûsudur. Düşmana bırakmamalıyız der ve millet, 
vatan gayretinin verdiği gulâne bir kuvvetle namluyu omuzlar. 
Bu büyüklük karşısında gözleri dolan Yahya Efendi de 
sehpayı alır ric‘at ederler. Düşman mermileri, kurşunları oraları 
taramakta olduğundan Muharrem Çavuş mülâzımına aynen 
şu sözleri söyleyerek Türk’ün necâbetine ebedî bir timsâl 
gösterir:

- Efendi bu devlet seni bir çok masraf ederek zâbıt 
yetiştirmiştir. Sen benim gibi çok çavuş yetiştirirsin. Sen benim 
arkamda siper al gelen kurşunlar ibtidâ bana değsin, sana 
geçen olursa bari kuvvetini kaybetmiş olsun...

Muharrem Çavuş’un yaraları iltiyâm buldu. Devletçe zâbıt 
namzeti yapılmak sûretiyle taltîf edildi. Bu büyüklükler 
karşısında eğilmek bir vazifedir.
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SABAH 5 Nisan 1915 / 23 Mart 1331 / 20 Cemâziyel-evvel 1333

Resmî tebliğ

22 Mart 331 tarihiyle umûmî karargâhtan tebliğ 
olunmuştur:

Donanmamız dün Odesa Körfezi civârında 
2020 tonluk “Providane” ve 1500 tonluk 
“Vastoşanayazivazde” adındaki iki büyük Rus vapuru 
donanmamız tarafından batırılmış ve vapurların 
mürettebâtları esir edilmiştir. Bu harekât esnasında 
Mecidiye Kuruvazörümüz bir torpile çarparak batmıştır.

Tebliğ-i resmî

22 Mart 331 tarihiyle karargâh-ı umûmîden tebliğ 
olunmuştur:

Donanmamızın dün Odesa Körfezi civârında 
cevelânı esnasında 2020 tonluk Providane ve 1500 
tonluk Vastoşanayazivazde namındaki iki büyük 
Rus vapuru yüklü oldukları hâlde donanmamız 
tarafından batırılmış ve vapurların mürettebâtı esir 
edilmiştir. Bu harekât esnasında Oçakov istihkâmı 
civârında düşmanın torpil taharri gemilerini takiben 
düşman sahiline doğru ilerleyen küçük Mecidiye 
Kuruvazörümüz bir torpile çarparak batmıştır.

İKDAM 16 Cemâziye’l-evvel 1333 / 19 Mart 1331 / 1 Nisan 1915

Kafkas Harbi’nden korkunç manzaralar

Kafkasya ahâlisinin ileri gelenlerinden Dursun Ağazâde 
Sadık Bey’in oğlu Yusuf Bey ile kardeşini ve Mehmed 
oğlu Hacı Bey ve Şeyh Bey’in oğlu İsmâil Bey ile yüz 

elli Müslüman gencini, Moskoflar önce esir almış daha 
sonra da işgâl ettikleri bölgeden geri çekilmek zorunda 
kaldıklarında bunlardan bir kısmını sırtlarda, bir kısmını 

da derelerde onar onar bağlayıp gözlerini oyduktan, 
kulaklarını kestikten sonra bu işkence yetmezmiş gibi 

kollarını ve bacaklarını kırarak hepsini şehid etmişlerdir. 
Ordumuz ileri harekâtı sırasında bu şehidlerin 
cesetlerini böyle korkunç hallerde bulmuştur.

Fecî levhalar

Kafkasya’da eşrâftan Dursun Ağazâde Sadık Bey’in 
oğlu Yusuf Bey ile birâderini ve Mehmed oğlu 

Hacı Bey ve Şeyh Bey’in mahdûmu İsmâil Bey ile 
yüz elli Müslüman gencini, Moskoflar esir sıfatıyla 
götürüp ric‘atleri esnâsında bunlardan bir kısmını 

sırtlarda ve mütebakî kısmını da derelerde onar 
onar ipe bağlayarak gözlerini oyduktan, kulaklarını 

kestikten sonra bu işkence yetmezmiş gibi kollarını ve 
müteâkıben bacaklarını kırmak sûretiyle cümlesini şehid 

etmişlerdir. Ordumuzun ileri harekâtında bu şehidlerin 
cesetlerini mezkûr mevkîlerde bu vecih ile görülmüştür.
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“Kafkas Cephesi’nden bir sahne”

Prof. Dr. Bingür Sönmez Arşivi

TANİN 26 Cemâziye’l-evvel 1333 / 29 Mart 1331 / 11 Nisan 1915

Hüseyin Kâmil’e suikast

Roma, 9 Nisan – Ajans Istefani 8 Nisan tarihiyle 
Kahire’den bildiriliyor:

Bugün saat üç buçukta “Mahmud Gâbul” isminde 
Mansura’lı genç bir Mısırlı Müslüman, sahte hidiv 

Hüseyin Kâmil’e suikast girişiminde bulunduysa da 
başarılı olamamıştır.

Hüseyin Kâmil’e suikast

Roma, 9 Nisan – Ajans Istefani 8 Nisan tarihiyle 
Kahire’den istihbâr ediyor:

Bugün ba‘de’z-zuhûr saat üç buçukta “Mahmud Gâbul” isminde Mansura’lı genç bir Mısırlı Müslüman, 
sahte hidiv Hüseyin Kâmil’e karşı revolverle ateş etmiştir. “Ciyanutiti” isminde bir İtalyan mütecâvizin 

nişan almasına mümâniat ettiği cihetle Hüseyin Kâmil sağ ve sâlim kalmış ve mütecâviz tevkîf edilmiştir.
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TASFÎR-İ EFKÂR 3 Nisan 1915 / 21 Mart 1331 / 18 Cemâziyel-evvel 1333

Osmanlı – İtilâf Devletleri muhârebesi

Resmî Tebliğ

“155. GÜN”

2 Mart 1331 tarihiyle umûmî karargâhtan tebliğ 
olunmuştur:

1- Çanakkale’de ve diğer cephelerde önemli bir 
değişiklik yoktur.

2- Martın sekizinci günü bir İngiliz kuruvazörü 
Hicaz sahilinde “Müveylih” Kasabasına 
bombardımanla asker çıkaramaya çalışmış 
başarılı olamayınca ertesi gün tekrar 

bombardıman ederek kasabanın câmi-i şerifi ile minaresini ve birkaç evi de yıkmıştır.

3- Düşman bombardıman sırasında filikalarıyla karaya asker çıkarmaya çalışmış ise de civardan yetişen 
sahil müfrezelerimiz ve halkın da yardımıyla düşman bozguna uğratılmıştır.

Şehîd yoktur yalnız bir deve yaralanmıştır.

Osmanlı – İtilâf-ı Müselles muhârebesi

Tebliğ-i resmî

“155. Gün”

2 Mart 1331 tarihiyle karargâh-ı umûmîden tebliğ olunmuştur:

1- Çanakkale’de ve diğer dâr’ül-hârekâtlarda esaslı bir tebeddül yoktur.

2- Martın sekizinci günü bir İngiliz kuruvazörünün Hicaz sahilinde “Müveylih” Kasabasına bombardımanla 
asker çıkarmak husûsundaki teşebbüsü men‘ edilmesi üzerine ertesi günü işbu kuruvazör tekrar mezkûr 
kasabayı beş saat bombardıman ederek bilhassa hedef ittihâz ettiği kasabanın câmi-i şerifi ile minaresini 
yıkmış ve birkaç haneyi de tahrîb etmiştir.

3- Düşman bombardıman esnasında filikalarıyla karaya asker çıkarmaya çalışmış ise de civardan yetişen 
sahil müfreze-i askeriyelerimiz ve müsellah ahâli-i mahalliyenin mukabelesiyle düşmana telefât verdirilerek 
tard edilmiş ve bilâhare kuruvazör de çekilmiştir.

Nüfusca zâyiât yoktur yalnız bir deve yaralanmıştır.

Harb-i Umûmî Albümü

“9 Mart 331’de Müveylih 
bombardımanından sonra 
akıncılar, firârî düşmanı 
denize girerek takip ederken.”
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TASFÎR-İ EFKÂR 27 Nisan 1915 / 14 Nisan 1331 / 12 Cemâziyel-âhir 1333

Osmanlı - İtilâf-ı Devletleri muhârebesi

Resmî tebliğ

“177. gün”

13 Nisan 331 tarihiyle umûmî karargâhtan tebliğ olunmuştur:

Düşman, harb gemilerinin himâyesinde 12 Nisan günü 
sabahleyin Gelibolu’da batı sahilinde “Soğandere” 
ve “Kayatepe”nin batısında “Arıburnu” ve “Tekeburnu” 
civarında dört noktaya ve “Kumkale” civarına asker 
çıkarmaya teşebbüs etmiştir.

“Tekeburnu” civarına çıkan düşman taburları süngü 
hücûmuyla denize dökülmüştür. “Arıburnu” civarına çıkıp 
ilerlemeye çalışan düşman askerleri kuvvetlerimizin 
taarruzu üzerine geri çekilmeye mecbur olmuş ve sahile 
sürülmüştür. Bugün de kuvvetlerimiz bütün cephelerde 
başarıyla taarruzlarına devam ediyorlar.

Osmanlı - İtilâf-ı Müselles muhârebesi

Tebliğ-i resmi

“177. gün”

13 Nisan 331 tarihiyle karargâh-ı umûmîden tebliğ olunmuştur:

Düşman , sefâîn-i harbîyye himayesinde 12 Nisan sabahleyin Gelibolu şibh-i cezîresi garb sevâhilinde 
“Soğan” dere mansıbına ve “Kayatepe” garbında “Arıburnu” ve “Tekeburnu” civarında dört noktaya ve 
“Kumkale” civarına asker ihracına teşebbüs etmiştir.

“Tekeburnu” civarına çıkan düşman kıt‘âtı süngü hücûmuyla denize dökülmüştür. “Arıburnu” civarına çıkıp 
ilerlemeye çalışan düşman kıt‘âtı kuvvetlerimizin taarruzu üzerine ric’ate mecbur olmuş ve sahile sürülmüştür. 
Bu civarda bir kısım kolları dün gece mütelâşiyâne bir sûrette maûnelerine fîrâra mecbur olmuştur. Bugün 
dahi kıt‘âtımız bütün cephelerde muvaffakiyetle taarruzlarına devam ediyorlar.

TASFÎR-İ EFKÂR 8 Nisan 1915 / 26 Mart 1331 / 23 Cemâziyel-evvel 1333

900 Kiloluk mermi

Resim:

Çanakkale’ye taaruz eden düşman filosu meyânında en 
büyük zırhlı olan “Kuin Elizabet” harb gemisi tarafından bize 
doğru ateşlenen 38 santimlik mermilerden birinin boyutları.

900 Kilo siklet

Çanakkale kahramanları, müthiş vesâıt-i tahribiyyeye karşı 
göğüs geriyorlar...

Çanakkale’yi müdâfaa‘ etmek için, askerlerimiz ve onlara 
kumanda eden cesur ve asil Cevad Paşa ile kıymettâr 
arkadaşlarının nasıl havârik-ı hamâset ve mahâret ile 

mütehalli olduklarını anlamak için, yukarıdaki cesîm mermiye 
bir imâle-i nazar kifâyet eyler.

Resim:

Çanakkale’ye taaruz eden düşman filosu meyânında en 
büyük zırhlı olan “Kuin Elizabet” sefine-i harbîyyesi tarafından 

endaht edilen 38 santimlik mermilerden birinin cesâmeti
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TANİN 6 Cemâziye’l-ahir 1333 / 8 Nisan 1331 / 21 Nisan 1915

Kahraman torpidomuz

Çeşme muhâbirimizden: 7 Nisan – “Matino” nakliye gemisine 
torpil atan “Demirhisar” torpidomuz yavaşlığından dolayı 
kendisini takip eden düşman kruvazörlerinden kurtulmak 
için Sakız Adası’nın Kalamatı Limanı’na ilticâ etmeye 
mecbûr olmuş ve askerlerimiz gemilerini patlatmak için 
bir düzenek hazırlayarak karaya çıkmıştır. Torpidomuzu 
takip eden düşman kruvazörlerinden bir sandal içinde 
asker gönderilerek torpidomuz zabt edilmek istenilmiş ise 
de düşman askerinin torpidoya yaklaştığı sırada düzenek 
devreye sokularak sandaldaki beş İngiliz, torpido patlatılarak 
öldürülmüştür.

Kahraman Torpidomuz

Çeşme muhâbirimizden: 7 Nisan – “Matino” nakliye gemisine torpil atan “Demirhisar” torpidomuz sür‘atinin 
azlığından dolayı kendisini takip eden düşman kruvazörlerinden kurtulmak için Sakız Adası’nın Kalamatı Limanı’na 
ilticâ etmeye mecbûr olmuş ve “Demirhisar” mürettebâtı gemilerini berhevâ ettirmek için bazı tertibât aldıktan 
sonra karaya çıkmıştır. Torpidomuzu takip eden düşman kruvazörlerinden bir sandal içinde asker gönderilerek 
torpidomuz zabt edilmek istenilmiş ise de düşman askerinin torpidoya yaklaştığı esnâda vukû‘a gelen şiddetli bir 
infilâk torpidomuzu berhevâ ve sandaldaki beş İngiliz’i telef etmiştir.

Harb-i Umûmî Albümü

“Çanakkale’de patlamamış 38,5 lik bir 
mermi ve bunları nakl ve tahliye eden 
Çanakkale İnzibat Zâbıtı Efendi”
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“Kafkas cephesine 
ait harp raporu”
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“Kafkas cephesine ait harp raporu”
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ZAFER SAHNESİ!.. ÇANAKKALE’DE, 5 MART’TA DENİZ’DE, 14 NİSAN’DA KARADA 
DÜŞMANI MAĞLÛB ETTİK...

İslam Âlemi’nin, insâniyet ve medenîyyetin en büyük ve en zâlim düşmanları olan İngilizlerle müttefikleri 
Fransızlar’ın Çanakkale’ye karşı gerçekleştirdikleri taarruzlar üzerine 5 Mart’ta denizde ve 14 Nisan’da 
karaya asker çıkarırken uğratıldıkları mağlûbiyetin sahasını gösterir kuşbakışı harita.

SAHNE-İ ZAFER!.. ÇANAKKALE’DE , 5 MART’TA BAHREN , 14 NİSAN’DA BERREN 
DÜŞMANI MAĞLÛB EYLEDİK...

Âlem-i İslam’ın ve insaniyet ve medenîyyetin en büyük ve zâlim düşmanları olan İngilizlerle şerik-i 
cürümleri Fransızların Çanakkale’ye karşı tasaddi ettikleri müteaddid taarruzlar üzerine 5 Mart’ta bahren 
düçâr oldukları hezîmet-i kahhariyenin sûret-i vukû‘u ile culûs-u hümâyun günü cüretyâb oldukları ihrâc 
hareketleri esnâsında uğradıkları kanlı mağlûbiyetlerin sahne-i cereyânını gösterir kuşbakışı umûmî harita
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İKDAM 26 Cemâziye’l-evvel 1333 / 29 Mart 

1331 / 11 Nisan 1915

Vatana hizmet daveti

Müdâfâa-i Milliye 
Cemiyyeti’nden:

Silah altında bulunan asker 
ailelerinin yeni kanun ile 
Harbîyye Nezâreti’nin 
talimâtı gereğince 10 Mart 
1331 tarihinden itibâren ev 
kiralarının gerek İstanbul’da 
ve gerek taşrada Müdâfâa-i 
Milliye Cemiyyeti tarafından 
ödenmesine karar verilmiştir.

Vezâif-i Vataniyye 
da‘veti

Müdâfâa-i Milliye Cemiyyeti’nden:

Silah altında bulunan efrâd-ı askeriyye ailelerinin 
kanûn-u ahîr ile Harbîyye Nezâreti Celilesi’nin ta‘limâtı 
mûcibince 10 Mart 1331 tarihinden itibâren hâne 
kiralarının gerek İstanbul’da ve gerek taşrada te’diyesi 
husûsuna Müdâfaa-i Milliye Cemiyyeti deruhde etmiştir.

TANİN 24 Cemâziye’l-evvel 1333 / 27 

Mart 1331 / 9 Nisan 1915

Cihâdiye yüzükleri

Müdâfaa-i Millîyye 
Merkezinden:

Bu mukaddes cihâda 
katılmanın hatırası olarak 

Müdâfaa-i Millîyye 
Cemiyyeti’nce bir yüzük 

tasarlanmış ve buna 
Cihâdiye adı verilmiştir 

bir tarafında cihâdiye 
kelimesiyle harbin ilân 

tarihi olan rûmî 1332 tarihi 
diğer tarafında Müdâfaa-i 

Millîyye yazısı nakşedilmiş 
olan bu yüzükler asil 

Osmanlı Milleti’nin her 
ferdi alabilsin diye beş 

kuruşa satılmaktadır.

Cihâdiye yüzükleri

Müdâfaa-i Millîyye 
Merkez-i Umûmîsinden:

Cihâd-ı mukaddesemize 
iştirâkin delil-i maddî ve 
yâdigâr-ı tarihîsi olmak üzere Müdâfaa-i Millîyye 

Cemiyyeti’nce bir yüzük ihdâs edilmiş ve buna 
Cihâdiye nâmı verilmiştir. Bir tarafında cihâdiye 

kelimesiyle i‘lân-ı harbin müsâdif olduğu 1332 tarihi 
diğer tarafında Müdâfaa-i Millîyye terkîbi menkûş 

olan bu yüzüğe Millet-i Necîbe-i Osmanîyye’nin her 
ferdi edinebilmek için seviyyen beş kuruş kıymet 

vaz‘ olunmuştur.

Servet-i Fünûn 14 Ağustos 1330 / 5 Şevvâl 1332

“Ayastefanos’ta Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyyeti 
tarafından te’sis kılınan seyyâr hastanede bir çadır.” Servet-i Fünûn 14 Ağustos 1330 / 5 Şevvâl 1332

“Gelibolu’da Osmanlı Hilâl-i 
Ahmer Hastanesi’nde bir koğuş”



184 Havâdis; 1914-1915

TASFÎR-İ EFKÂR 31 Mayıs 1914 / 18 Mayıs 1331 / 17 Recep 1333

Çanakkale, İngiliz kabinesini de 
devirdi!..

Resimler (sağdan sola):

- Çanakkale harekâtına gerekli önemi 
vermemiş olmakla ithâm edilen ve bu sebeple 
kabineden çıkarılan Bahriye eski Nâzırı Çörçil

- Harbin en büyük sorumlularından biri olan 
ve nihayet tutulan yanlış yollardan dolayı 
kabinesinde değişikliğe gitmek zorunda kalan 
Askovit

- İngiliz Bahriyesi birinci lordu olup, 
Çanakkale’de başlatılacak bir harekâtın 
başarılı olamayacağını söylediği hâlde, 
sözünün dinlenmemesinden dolayı istifa eden 
Amiral Fişer

İngiltere’de bir süredir yeni bir kabine teşkili için devam eden müzâkereler bir son bulmuş ve birçok muhâlif 
ve muhâfazakâr üye, vekiller heyetine kabul edilerek bu karışıklığa şimdilik bir son verilmiştir.

Çanakkale, İngiliz kabinesini de devirdi!..

Resimler:

- Çanakkale harekât-ı askeriyyesini hafifmeşrebâne bir sûrette başlattırmış olmakla ithâm edilen ve bu vesile 
ile nihayet kabineden ihrac olunan Bahriye Nâzır-ı sâbıkı Çörçil

- Harb-i hâzırın en büyük mes‘ullerinden biri olan ve nihayet tutulan yanlış yollardan dolayı kabinesinde 
tebeddülât icrâsında muztar kalan Askovit

- İngiliz bahriyesi birinci lordu olup, Çanakkale’ye karşı başlanılan harekâtın ‘akamete mahkûm bulunduğunu 
söylediği iddia edilen ve sözünün dinlenmesinden dolayı nihayet istifa eyleyen Amiral Fişer

Malum olduğu üzere İngiltere’de bir müddetten beri yeni bir kabine teşkili için cereyan eden müzâkerât 
nihayet bulmuş ve birçok muhâlif ve muhâfazakâr a‘zanın hey‘et-i vükelâya idhâl ve kabûlü sûretiyle bu 
buhrâna, şimdilik bir hâtime verilmiştir.

SABAH 25 Mayıs 1915 / 12 Mayıs 1331 / 11 Recep 1333

Almanya’nın İtalya’ya harb ilânı

Berlin, 23 Mayıs – Ajans Volfond: 

Müttefiklerimiz tarafından yayınlanan resmi 
tebliğe göre İtalya Hükûmeti bugün elçisini geri 
çağırarak Avusturya – Macaristan Hükûmeti’ne 

harb ilân ettiğini dünya kamuoyuna açıklamıştır. Bu durum İtalya’nın daha önce Almanya ile imzalamış olduğu 
anlaşmayı hükümsüz kılmıştır.

Almanya’nın İtalya’ya i‘lân-ı harbi

Berlin, 23 Mayıs – Ajans Volfond: “ Neşrolunan bir tebliğ-i resmî’nin münderecâtına göre İtalya Hükûmeti 
bugün sefîri Dük Davarna maarifetiyle İtalya’nın nısf’el-leylden itibâren Avusturya – Macaristan ile hâl-i harbde 
bulunduğunu Avusturya – Macaristan Hükûmetine tebliğ etmiştir. İtalya Hükûmeti Avusturya Hükûmeti’ne karşı 
îkâ’ eylediği bu taarruz-u nâgehânî ile bigayr-ı hakkın ve bilâ sebep Almanya ile ittifak ahidnâmesini bitirmiştir.
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SABAH 2 Mayıs 1915 / 19 Nisan 1331 / 17 Cemâziyel-âhir 1333

İngilizler’in gülünç bildirisi

Gelibolu, 18 Nisan – Gelibolu üzerinde 
uçan düşman uçakları tarafından bu kez 
bir takım bildiriler atılmıştır. Yiğitlerimizi 
güldürmekten başka bir işe yaramayan 
bu garip bildirileri düşmanın alçaklığını 
göstermek için yayınlıyoruz:

“Türk kardeşlerimize; İngilizler’in aldıkları 
esirlere kötü muamelede bulundukları 
ve hatta katlettikleri hakkında dolaşan 
haberler kesinlikle yalandır. Buna en 
iyi delil Mısır cephesinde esir alınan 
Osmanlı Askerleri’nin bugünki halidir. Esir 
düştükleri zaman aç, çıplak ve perişân 
olan Osmanlı Askerleri’ne İngiltere 
Hükûmeti tarafından en mükemmel 
şekilde bakılıp rahat edebilmeleri için 
her türlü tedbir alındığından ve dinlerini 
bile rahatça yaşayabilme imkânı 
sunulduğundan, bu askerler bugün 
esir düştüklerinden ötürü son derece 
memnûndurlar. Dolayısıyla yalanlara 
kulak asmayın ve esir arkadaşlarınıza 
katılmak için kuvvetlerimize hemen teslim 
olup kurtulun.”

İngilizlerin gülünç beyannâmesi

Gelibolu, 18 Nisan – Gelibolu üzerinde 
uçan düşman tayyareleri tarafından bu 
kere bir takım beyannâmeler atılmıştır. 
Düşmanın kuvve-i ma‘neviyesinde hâsıl 
olan tezelzülü pek iyi isbât eden şu 
beyannâmeler pek garip vesâık-i harbden 
olacağı için aynen gönderiyorum:

Beyannâme sureti: 

“Türk kardeşlerimiz; İngilizlerin aldıkları 
üserâya sû-i muâmele ettikleri ve hatta 
kestikleri hakkında işâa edilen rivayetler 
kizb-i mahzdır. Şu yalanların tekzîbine 
en iyi delil Mısır dâr’ül-harbinde alınan 
üserâ-yı Osmaniyye’nin bugünkü halidir. 
Esir düştükleri zamanda aç, çıplak ve 
perişân olan Asâkir-i Osmaniyye’ye 
İngiltere Hükûmeti tarafından fevka’l-
âde bakılıp her türlü esbâb-ı istirahatleri 
temin olunduğuna ve din icâbâtına dahî 
riâyet edildiğine üserâ-yı mezkûre bugün 
beyân-ı memnûniyet eylemektedir. 
Binâenaleyh mezkûr yalanlara 
kulak vermeyip de esir düşmüş olan 
arkadaşlarınızın refah hallerine iştirâk 
etmeğe siz de şitâbân olunuz.”
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TANİN 24 Cemâziye’l-ahir 1333 / 26 Nisan 1331 / 9 Mayıs 1915

Din için, vatan için!

Birkaç gün evvel Haydarpaşa rıhtımında bir sahneye şahit 
olduk. Her gün harb meydanlarına hareket için çırpınan 
bir kahraman kâfilesi, yaralı dönen gâzîlerden bir kısmı ile 
karşılaşmışlardı. Bir kısmı giden ve bir kısmı da yine gitmek 
üzere gelen bu erler arasında birden bire derin bir muhabbet 
meydana geldi.

Genç Anadolu yiğitleri arasında iki hemşehrî hemen birbirlerini 
tanımışlar, kucaklaşmışlardı.

Bir müddet konuştular. Kendi lisanları ve kendi ruhlarıyla bir 
şeyler söylüyorlardı. Sonra onu daha fazla tutmak istemeyerek 
arabaya bindirdi ve yaralı olan arkadaşını uğurlamadan evvel 
yüksek sesle: “Merak etme Hasan, senin intikamını da biz 
alacağız!” dedi ve sonra araba hareket ettiği zaman sanki çok 
önemli bir şey söylemeyi unutmuş gibi daha yüksek bir sesle 
ilâve etti:

- Hem senin, hem dinin, hem de vatanın!

Bu söz bizim gibi birkaç seyirciyi birden bire olduğumuz yere 
mıhladı. Tüylerimiz ürperdi, gözlerimiz yaşardı. Anadolu’nun 
kim bilir hangi küçük bir köyünden geldiği şu güneş altında 
kavrulmuş çehresi, şu nasır içinde kalmış koca elleri, şu merd 
ve asil sözü ile anlaşılan bu kahraman intikamdan bahsediyor 
ve bu intikamında sadece kendinin, arkadaşının değil, ondan 
evvel dininin, vatanının hakkı bulunduğunu biliyordu.

Din için, vatan için... İşte bütün bu arslanların kalbini çalıştıran 
aşkın kutlu, mübârek ve biricik gâyesi! Onun için her fedâkârlığı 
göze alıyorlar, onun için yaşıyorlar, bütün varlıklarını ona 
adıyorlardı:

Din için, vatan için!

Din için, vatan için!

Birkaç gün evvel Haydarpaşa rıhtımında bir sahnenin müşâhidi 
olmuştuk. Her gün gâzâ meydanlarına hareket için çırpınan 
bir kahraman kâfilesi, mecrûhen dönen gâzîlerden bir kısmı 
ile karşılaşmışlardı. Bir kısmı giden ve bir kısmı da yine gitmek 
üzere gelen bu ezelî âşinâlar arasında birden bire derin bir 
muhabbet kaynadı.

Genç bir Anadolu dilâveri arasında husûsi bir âşinâî görüldü: İki 
hemşehrî birbirlerini tanımışlar, kucaklaşmışlardı.

Güle güle, eğlene eğlene bir müddet konuştular. Kendi lisanları 
ve kendi ruhlarıyla bir şeyler söylüyorlardı. Sonra arkadaşını daha ziyâde tutmak istemeyerek arabaya bindirdi. O 
zaman mecrûhu selâmetlemezden evvel daha yüksek sesle: “Merak etme Hasan, senin intikâmını da biz alacağız!” 
dedi ve sonra araba hareket ettiği zaman sanki pek mühim bir vazife unutmuş gibi daha yüksek bir sesle ilâve etti:

- Hem senin, hem dinin, hem de vatanın!

Bu söz bizim gibi birkaç temâşâger üzerinde birden bire sihirkâr bir te’sir hâsıl etmişti. Bizim tüylerimiz ürperdi, 
gözlerimiz yaşardı. Anadolu’nun kim bilir hangi küçük bir köyünden geldiği şu güneş altında kavrulmuş çehresi, 
şu nasır içinde kalmış koca elleri, şu merd ve asil kâmeti ile anlaşılan bu kahraman intikamdan bahsediyor ve bu 
intikamda sade hemşehrîsinin değil, ondan evvel dininin, vatanının hakkı bulunduğunu takdîr ediyordu.

Din için, vatan için... İşte bütün bu arslanların kalbini şişiren aşkın kudsî ve mübârek yegâne gâyesi! Onun için her 
fedâkârlığı göze alıyorlar, onun için yaşıyorlar, ulvî bir yakaza-yı vicdanîyye içinde, sanki bütün mevcûdiyetlerini ona 
hasrediyorlardı:

Din için, vatan için!
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TASFÎR-İ EFKÂR 23 Mayıs 1914 / 10 Mayıs 1331 / 9 Recep 1333

Maydos fâciası

“Osmanlılar! “Maydos”ta yapılanları asla unutmayınız 
ve İngilizler insâniyetten, medenîyyetten ve 

uluslararası hukuktan bahsettiklerinde onlara 
“Maydos”ta yaptıklarını nasıl açıklayacaklarını 

sorunuz.

Resim 1:

Medeni (!) İngiltere’nin “Prince George” harb gemisi, 
Çanakkale’de Maydos’ta Hilâl-i Ahmer Hastaneleri’ni, 

dünyanın en korkunç canavarlığıyla bombalarken

Resim 2:

İngiliz harb gemisinin alçakçasına bombaladığı ve 
birçok silahsız ve sivil halkın ölümüne sebep oldukları 

Maydos’un genel görünümü.

Resim 3:

Düşman harb gemisinin uzun mesafeden aşırtma 
usûlüyle Gelibolu Yarımadası’nda Maydos’a ne şekilde 

mermi atabildiklerini tahmînî olarak gösterir kroki.

Maydos fâciası

“Osmanlılar! Bu “Maydos” kelmesini hiçbir vakit 
unutmayınız ve size İngilizler insaniyet, medenîyyet 

ve diyanetten bahsederler ise onlara “Maydos!” 
kelimesi ile mukabele ediniz, İngilizler size 

muâhedenâmelerden, hukuk-u düvelden söz açarlarsa 
onlara “Maydos” cevabını veriniz!”

“Bir ecnebi muhâbirin evvelki günkü gazetelerde 
münderic ifâdâtından müstahrec fıkralar.”

Resim:

Medeni (!) İngilterenin Kralı Çoriç’in sefâîn-i harbîyyesi, 
Çanakkale’de (Maydos) da Hilâl-i Ahmer Hastanelerini, 

dünyanın en şenî‘âne canavarlığıyla bombardıman 
ederken

Resim2:

İngiliz sefâîn-i harbîyyesinin alçakçasına bombardıman 
ettikleri ve birçok gayri müsellah ve gayri muhârib 

ahâlinin telefine sebebiyet verdikleri Maydos’un 
manzara-i umûmîyyesi

Resim3:

Düşman sefâini harbîyyesinin ancak gayet uzun 
mesafeden (aşırtma endaht) usûlüyle Gelibolu 
şibh-i ceziresinde Maydos’a ne sûretle mermi 

düşürebildiklerini tahmînî sûretde gösterir kroki.
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İKDAM 1 Recep 1333 / 2 Mayıs 1331 / 15 Mayıs 1915

Resmî tebliğ

1 Mayıs 1331 tarihiyle umûmî karargâhtan tebliğ 
olunmuştur:

Dün sabah Morto Limanı’nda batırılan zırhlı “Golyat” 
adındaki İngiliz zırhlısıdır. Mürettebâtından büyük kısmı 
boğulmuştur. 

28 Nisan’da bu bataryalarımıza neticesiz ateş etmekte 
olan Fransız “Şarl Martel” zırhlısına iki mermi isâbet 
ettirilmiştir.

“Golyat” zırhlısının garkı

İngilizler itirâf ediyorlar:

Berlin 12 – Londra’dan, Bahriye Nâzırı “Churchill” 13.160 
tonluk “Golyat” adındaki İngiliz zırhlısının Çanakkale’de 
torpillendiğini bildirmiştir.

Tebliğ-i resmî

1 Mayıs 331 tarihiyle karargâh-ı umûmîden tebliğ 
olunmuştur:

Dün sabah Morto Limanı’nda batırılan zırhlı “Golyat” 
nâmında İngiliz zırhlısıdır. Mürettebâtından kısm-ı âzâmı 
boğulmuştur. 

28 Nisan’da bu bataryalarımıza neticesiz ateş etmekte 
olan Fransız “Şarl Martel” zırhlısına iki isâbet vâkî‘ 
olmuştur.

“Golyat” zırhlısının garkı

İngilizler tarafından itirâf ediliyor:

Berlin 12 – Londra’dan, Avam Kamarasında Bahriye 
Nâzırı “Churchill” 13.160 tonluk “Golyat” nâmındaki İngiliz 
zırhlısının Çanakkale’de torpillendiğini bildirmiştir. Zırhlının 
garkı esnâsında beş yüz telefât vukû‘ bulmuş olması 
ihtimâline mebni izhâr-ı endişe ediliyor.

“Çanakkale önünde 
İngiliz zırhlısı Goliath”

Necmettin Özçelik Arşivi
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İKDAM 17 Recep 1333 / 18 Mayıs 1331 / 31 Mayıs 1915

Düşman donanmasının Çanakkale’den firârı

Viyana 29 – Aldığı hasar sebebiyle İmroz Adası’na 
sürülen “Agamennon” sistemindeki İngiliz zırhlısının 
bir Alman denizaltısı tarafından torpillenmesinin 
ardından düşman, denizaltılarımızın yeni taarruzlarda 
bulunmalarından korkarak Çanakkale önündeki harb 
gemilerinin hepsini boğazdan uzaklaştırmıştır.

Düşman donanmasının Çanakkale’den firârı

Viyana 29 – İmroz Adası’na cebredilen “Agamennon” 
sistemindeki İngiliz zırhlısının bir Alman tahte’l-bahrı tarafından torpillenmesini müteâkıb düşman, tahte’l-
bahrların yeni taarruzlarda bulunmalarından havfen Çanakkale önündeki sefâîn-i Harbîyyesinin kâffesini 
boğazdan uzaklaştırmıştır.

İKDAM 14 Recep 1333 / 15 Mayıs 1331 / 28 Mayıs 1915

Majestic Zırhlısı’nın batırılması

Çanakkale 14 – Rumeli mıntıkası 
muhâbirimizden: Bu sabah İngilizler’in “Majestic” 
zırhlısı Seddü’l-bahir önünde batırılmıştır.

Türk cesaretinin şanlı bir timsâli!

Majestic Zırhlısı’nın garkı

Çanakkale 14 – Rumeli mıntıkası 
muhâbirimizden: Bu sabah İngilizler’in “Majestic” 
zırhlısı Seddü’l-bahir önünde batırılmıştır.

Şanlı bir eser-i şecâat!

“İngiliz zırhlısı Agamemnon”

Necmettin Özçelik Arşivi

“Majestic, kartpostal”

Necmettin Özçelik Arşivi







192 Havâdis; 1914-1915

İKDAM 13 Şaban 1333 / 13 Haziran 1331 / 26 Haziran 1915

İzmir’de Rum Eşkıyası

İzmir 12 – Harbten kaçan eşkıya artıklarının lideri Nikola 
tüfeği ve cephanesiyle yakalandı, diğer bir eşkıya 
da öldürüldü. Ayın on sekizinde Marmaris sahilindeki 
Aziziye’de iki kayıkla karaya çıkmaya teşebbüs 
eden eşkıyalardan ikisi meydana gelen çatışmada 
öldürüldü, altısı da yaralandı geriye kalanlar kayıklarla 
kaçarlarken ateşimizin tesiriyle kayıklardan biri batırıldı.

İzmir’de Rum Eşkıyası

İzmir 12 – Kazıklı müsâdemesinden kaçan bakıyye-i 
eşkıyadan Nikola tüfeği ve cephanesiyle yakalandı, 
diğer bir şâkî de öldürüldü. Ayın on sekizinde 
Marmaris sahilindeki Aziziye’de iki kayıkla karaya 
çıkmaya teşebbüs eden eşkıyadan ikisi vukû‘a gelen 
müsâdemede öldürüldü, altısı da yaralandı mütebâkîsı 
kayıklarla serî‘an kaçarlarken ateşimizin te’siriyle 
kayıklardan biri batırıldı. 

TANİN 5 Recep 1333 / 6 Mayıs 1331 

/ 19 Mayıs 1915

309 ile 300 
doğumlulara

Selimiye Askeri Kışlası 
kaleminden:

Bütün mükelleflerin 
derhal celplerini almaları gazeteler ve davullarla 

ilân edildiği hâlde hâlâ kağıdını almamış kimselere 
rastlanmaktadır. Henüz silahaltına alınmamış olan 

309 ile 300 doğumlular da kararın resmi gazetede 
yayınlanmasından itibâren dört gün zarfında 

mensûb oldukları askerlik şûbelerine mürâcaatla 
derhal celp kağıtlarını almaları, almayanların en 

ağır hükümle cezalandırılacakları bildirilmiştir.

309 ile 300 tevellüdlülere

Selimiye Ahz-ı Asker Kalemi Riyâsetinden:

Bi’l-cümle mükellefînin behemahâl vesika almaları 
gazeteler ve davullarla i‘lân edildiği hâlde e’l-

yevm vesikasız birçok efrâda tesâdüf edilmektedir. 
Harbiyye tezâhürât-ı celîlesince de i‘lân buyrulmuş 

olduğu üzere esbâb-ı muhtelifeden dolayı 
henüz silah altına alınmamış olan 309 ile 300 

tevellüdünde bulunan bu gibi vesikasız efrâdın 
tarih-i ilândan itibâren dört gün zarfında mensûb 

oldukları ahz-ı asker şu‘belerine mürâcaatla 
behemahâl vesika almaları ve yine bu müsâdeden 

istifâde etmeyerek ihtifâ eyledikleri anlaşılanların 
firârî ve bakâyâ nazarıyle bakılarak en ağır 

mücâzât-ı kanunîyye ile tecziyye edilecekleri 
ehemmiyetle i‘lân olunur.

Askerler cepheye giderken

Necmettin Özçelik Arşivi
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Cepheye gitmeyi bekleyenler

Necmettin Özçelik Arşivi

TANİN 1 Şaban 1333 / 1 Haziran 1331 / 14 Haziran 1915

Amerika’nın notası

Almanya’ya karşı milletlerarası hukuktan 
bahseden Amerika’nın bir an önce harbi 
bitirmek için elinden geleni yapması gerekirdi. 
Hâlbuki Amerika fabrikaları İngiltere, Fransa, 
Rusya için durmadan harb malzemeleri 
üretirken herhâlde Amerika’nın insanlık 
davası iddiasına bulunmaya hakkı olamaz.

Amerika’nın notası

Almanya’ya karşı kavâid-i insanîyyeden 
bahseden Amerika’nın bir an evvel harbi 
bitirmek için elinden geleni yapması lâzım 
gelirdi. Hâlbuki Amerika fabrikaları İngiltere, 
Fransa, Rusya için mütemâdiyen mühimmât-ı 
harbîyye ihzâr ederken bi’t-tabi‘ Amerika’nın 
insanîyyet davasında yegânelik iddiasına 
hakkı olamaz.
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TASFÎR-İ EFKÂR 24 Haziran 1914 / 11 Haziran 1331 / 11 Şaban 1333

Galiçya zaferi ve Limburg’un geri alınışı

Alman ve Avusturya orduları 50 gün içinde Galiçya’da düşman işgâli altında olan arazinin üçte 
ikisinden fazlasını Ruslar’dan geri aldılar ve 250 kilometre uzunluğunda bir mesafeyi katettiler. 

Harita:

Ne Kadar Aldılar Ne Kadar Kaldı?..

Ruslar’ın son yenilgileri ve Limburg’un geri alınışından sonra Galiçya’da Ruslar’ın ne kadar 
araziyi terk ettiklerini ve ellerinde ne kadar arazi kaldığını gösteren umûmî harita

Galiçya muzafferiyâtının en şanlı ve tarihî vak‘ası: Limburg’un istirdâdı

Alman ve Avusturya orduları 50 gün içinde Galiçya’da düşman istilâsı altında olan arazinin üçte 
ikisinden fazlasını Ruslardan istirdâd ve 250 kilometre tûlunda bir mesafe kat‘ eylemişlerdir. 

Harita:

Ne Kadar Aldılar Ne Kadar Kaldı?..

Ruslar’ın son hezimetlerini ve Limburg’un sükutunu müteâkıb Galiçya’da Ruslar’ın ne kadar 
arazi terk ve tahliye ettiklerini ve elyevm ellerinde ne kadar arazi kaldığını gösterir umûmî harita
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“Galiçya harekatı’na dair bir harita”

Servet Avşar Arşivi

“Galiçya cephesine dair bir fotoğraf”

Servet Avşar Arşivi
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TANİN 26 Cemâziye’l-ahir 1333 / 28 Nisan 1331 / 10 Mayıs 1915

Gelibolu muhârebesinin ayrıntıları

Umûmî karargâhtan alınmıştır: 

12 Nisan şafakla beraber kısmen sisli bir hava 
içinde görülebilen 11 zırhlı, yaklaşık 25 kruvazör, 
30 torpido, 80’den fazla nakliye gemisi ile düşman 
Saros Körfezi’nden Beşike Limanı’na kadar gruplar 
hâlinde dağılmış ve Gelibolu sâhiline ve Kumkale 
Beşike civarına ateş açmıştır. Kabatepe kuzeyinde 
Arıburnu, Soğandere, Murtu Limanı, Seddü’l-bahir, 
Tekeburnu, Kumkale civârında karaya asker 
çıkarmaya teşebbüs etmiştir. Aynı zamanda yirmi 
kadar harb gemisi boğaz girişinden ayrılmıyordu. 
Doğrudan doğruya sahil kenarında yalnız ileri 
karakollarımız ve gözlem taburumuz bulunuyordu.

Gelibolu muhârebâtının tafsilâtı

Karargâh-ı umûmîden not sûretiyle alınmıştır: 

12 Nisan şafakla beraber kısmen sisli bir hava içinde görülebilen 11 zırhlı, takriben 25 kruvazör, 30 torpido, 80’i 
mütecâviz nakliye gemisi ile düşman Saros Körfezi’nden Beşike Limanı’na kadar müteaddid gruplar hâlinde 
dağılmış ve şibh-i cezîre sevâhiline ve Kumkale Beşike civarına ateş açmış. Kabatepe şimâlinde Arıburnu, 
Soğandere, Murtu Limanı, Seddü’l-bahir, Tekeburnu, Kumkale civârına ihrâcâta teşebbüs etmiştir. Aynı zamanda 
yirmi kadar harb gemisi boğaz medhâlinden ayrılmıyor ve bütün ihrâcât mahalleri ayrıca filo tarafından himâye 
olunuyordu. Doğrudan doğruya sahil kenarında yalnız ileri karakollarımız ve tarassud kıt‘âtımız bulunuyordu.

SABAH 1 Haziran 1915 / 19 Mayıs 1331 / 18 Recep 1333

Kanlı Gelibolu muhârebesi

Osmanlı İstihbârât Heyeti’nden : “Daily Telgraph” 
Gazetesi muhâbiri Sir “Stevens” kendi gazetesinde 

Gelibolu’da devam eden muhârebe hakkında 
aşağıdaki bilgileri veriyor:

Kabatepe ve Arıburnu’na asker çıkarmak çok 
zor bir iştir. Türkler kayalar üzerine bile top 
ve mitralyöz yerleştirmişlerdi. Karaya asker 
çıkarabilmek için bu kayaların zabtedilmesi 

gerekiyordu. Müttefîklerin bu noktadaki zâyiâtı çok 
büyük oldu. İngiliz Askerleri, Türk istihkâmlarını 

mahvedeceklerini zannetmiş olan harb gemilerinin 
koruma ateşi altında karaya çıktıkları zaman hiç 

beklemedikleri bir taarruza uğramışlardır.

Gelibolu muhârebât-ı hûnrîzânesi 

Osmanlı Hey’et-i İstihbâriyyesinden : “Deyli Telgraf” Gazetesi muhâbiri Sör “Sitevıns” mensûb olduğu gazeteye 
Gelibolu şibh-i cezîresinde cereyân eden hûnrîzâne muhârebe hakkında ma‘lûmât-ı âtiyeyi iş‘âr ediyor:

Kabatepe ve Arıburnu’na asker çıkarmak ameliyyesi pek müşkildir. Türkler kayalar üzerine bile top ve 
mitralyöz vaz‘ etmişlerdi. Binâenaleyh karaya asker çıkarabilmek için bu kayaların zabtı îcâb ediyordu. 
Müttefîkînin bu noktadaki zâyiâtı ve fedâkârlığı pek azîm oldu ve kıt‘ât-ı esâsiyyenin karaya çıkarılması 

ciddi müşkilâta mâruz kaldı. İngiliz Askerleri, Türk istihkâmâtını hurda hâş edeceği zan edilmiş olan sefâîn-i 
harbîyyenin himâye ateşi altında karaya çıktığı zaman müdhiş bir mukavemet ve taarruza düçâr olmuştur.
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SABAH 8 Haziran 1915 / 26 Mayıs 1331 / 25 Recep 1333

Liman Paşa’nın beyânâtı

Berlin, 7 Haziran – Berliner Çaytong Gazetesi 
Budapeşte’den bildiriyor: Açşet Gazetesi’nin 
Çanakkale’de bulunan Osmanlı Kuvvetleri 
Kumandanı Liman Paşa ile yaptığı mülâkat:

“İngilizler karşılarındakinin Balkan Harbi’ndeki 
Osmanlı Ordusu olduğunu zannederek büyük bir 
gaflete düşmüşler Osmanlı Ordularının gücünü acı 
bir şekilde öğrenmişlerdir.

Liman Paşa Osmanlı Askeri’nden bahsederken 
“Türk Askeri’ne taarruza geçtiği zaman karşı 
koymanın imkânı yoktur ve savunma yaptığı zaman 

ise işgâl ettiği mevziyi hiçbir kuvvet terk ettiremez. Türk Askeri’nin asıl hedefi düşmana dâima hücûm etmektir. 
Hücûmu sırasında asla engel tanımaz” demiştir. Liman Paşa Çanakkale’yi zorlamanın boşuna bir çaba, karadan 
ve denizden yürütülen hücûmların ise başarılı olmasının mümkün olmadığını ilâve etmiştir.

Liman Paşa’nın beyânâtı

Berlin, 7 Haziran – Berliner Çaytong Gazetesi Budapeşte’den istihbâr ediyor: Açşet Gazetesi’nin Çanakkale’de 
bulunan Osmanlı Kıt‘âtı Kumandanı Liman Paşa ile vukû’ bulan bir mülâkatını gazetesine telgrafla iş‘âr etmektedir. 
Müşârünileyh muhâbere bervech-i âtî beyânâtta bulunmuştur:

“İngilizler Osmanlı Ordusu’nun kıymet-i harbîyyesini lâyıkıyla takdîr edememek gibi anlaşılamaz bir kuvvete 
kütehbînlikte bulunmuşlar ve karşılarında Balkan Harbi’ndeki Osmanlı Kıt‘âtı bulunduğuna zâhib olmakla büyük 
bir eser-i gaflet göstermişlerdir. Şimdiki ordu ile evvelki ordu beyninde fark-ı azîm vardır. İngilizlerin bu orduyu 
tedhîş maksadıyla isrâf ettikleri mütenevvi‘ mühimmât ve cebhâne Asâkir-i Osmaniyye üzerinde hiçbir tesir icrâ 
edememiştir.”

Liman Paşa Osmanlı Askeri’nden bahsettiği sırada “ Osmanlı Askeri’ne taarruza geçtiği zaman mukavemet 
etmenin imkânı yoktur ve müdâfaa‘ mevkiinde bulunduğu zaman işgâl ettiği mevzi’i hiçbir kuvvet terk ettiremez. 
Türk Askeri’nin asıl emeli dâima hücûm etmektir. Hücûmuna bir mânia’ mukavemet edemez” demiştir. Liman Paşa 
Çanakkale’yi zorlamanın gayr-i kabil ve karadan denizden icrâ edilen hücûmların beyhûde olduğunu ilâve etmiştir.

“Gelibolu’da harb manzarası”

Servet Avşar Arşivi

“Liman Von Sanders Paşa”

Yrd. Doç. Dr. Lokman Erdemir Arşivi
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“İngilizlerin Suvla Bay adını verdikleri Anafartalar sahilinde 

mühimmat nakliyesi için rıhtım ve yol düzenleme 

faaliyetleri” 

Uğural Vanthoft Arşivi

“Çanakkale’de Zığındere bölgesinde İngiliz 

askerleri” 

Uğural Vanthoft Arşivi

“Çanakkale’de İngiliz savaş uçakları” 
Uğural Vanthoft Arşivi

“İtilâf kuvvetlerine mensup İskoç askerleri Çanakkale’de”

Uğural Vanthoft Arşivi

“Çanakkale Sahilinde İngiliz motorize ekipleri.”

Uğural Vanthoft Arşivi 
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“Çanakkale’de Zığındere bölgesinde İngiliz kuvvetleri”
Uğural Vanthoft Arşivi

“İngiliz Askerleri Çanakkale sahiline çıkarma yaparken” 

Uğural Vanthoft Arşivi

“Anzak askerleri Çanakkale’de” 
Uğural Vanthoft Arşivi

“Çanakkale’de Zığındere bölgesine İtilâf Devletleri’nin 

çıkartma faaliyetleri”Uğural Vanthoft Arşivi

“İngiliz kuvvetleri ateş ederken, Çanakkale”
Atatürk Kitaplığı Kartpostal Arşivi
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TANİN 26 Recep 1333 / 27 Mayıs 1331 / 9 Haziran 1915

Şâirâne bir taziye

Ayân Meclisi üyelerinden Müşîr Fuat Paşa 
Hazretleri’nin Balkan Harbi’yle içinde bulunduğumuz 
savaşta üç oğlunu şehid vermesi üzerine büyük 
şâirimiz Abdülhâk Hâmid Bey Efendi’nin taziye 
için kendisine gönderdiği muhteşem mektubu 
sütunlarımızda yayınlamaktan şeref duyuyoruz: 

Vatan aşığı Müşîr Fuat Paşa Hazretleri’ne:

Acizâne tâziyem,

Paşa Hazretleri, mübârek ellerinizi öperek söylerim 
ki siz şehîd olan o kahraman oğullarınızın hem 
hayatları hem de ölümleri ile iftihâr eden bir 
baba oldunuz. Onlar sağlıklarında vatan ve millet 
hizmetine hayatlarını adadılar. Sonra da vatan ve 
millet yolunda can verdiler.

Millet uğrunda, vatan yolunda ölmek ne demektir? 
Diğer vatan evlatlarının yaşaması için kendi canını 
vermektir, memleketinden toprak vermemek için 
kendisini toprak etmektir. 

Ben sağım, onlar niye öldüler diyeceksiniz?

Hatıralar her zaman hayâlî değildir. Âbideler dâima 
taştan veya tunçtan olmaz, bazen etten kemiktendir. 
Tarihler, manzumeler dâima kalemle yazılmaz, 
kılıçla süngüyle de yazılır. Hatta fedakârlık da dâima 
ölmekle gerçekleşmez yaşatmak için yaşamakla 
da olur. Onlar sizden vatan ve millete hediye, siz ise 
onların halkımıza emânetisiniz.

Bir ta‘ziyetnâme

Meclis-i ayân a‘zâsından Müşîr Fuat Paşa 
Hazretleri’nin Balkan Harbi’yle harb-i hâzırda 
üç mahdumlarını şehid verdikleri mâlûmdur. 
Edib-i muhterem Abdülhâk Hâmid Bey Efendi 
müşârünileyhi ta‘ziyet için kendisine bir mektup 
göndermiştir ki aynı zamanda büyük bir sahife-i 
vatanîyye olan bu ta‘ziyetnâmenin elimize 
geçirdiğimiz bir sûretini ber vech-i âtî sütunlarımıza 
geçiriyoruz:

Muhibb-i muazzez ve muhteşem Müşîr-i efhâm Fuat Paşa Hazretleri’ne:

Arz-ı ta‘ziyetkâr-ı âcizânemdir

Paşa Hazretleri, mübârek ellerinizi öperek söylerim ki siz şehîd olan o kahraman oğullarınızın hem hayatları hem 
de memâtları ile iftihâr eder bir peder oldunuz. Onlar sağlıklarında vatan ve millet hizmetine hasr-ı hayat ettiler. 
Sonra da vatan ve millet yolunda vefât eylediler.

Millet uğrunda, vatan yolunda ölmek ne demektir? Efrâd-ı birisinin yaşaması için kendi canını vermektir, 
memleketinden toprak vermemek için kendisini toprak etmektir. Ölüm latifeye gelmez.

Sizin şehîd olan o büyük evlâdınız yalnız vatan ve millet fedâkârı değil hem de sizin mezâyâ-yı ulvîyyenizin 
müslim bulunan büyük askerliğinizin yâdigârı oldular. Ben sağım, onlar öldüler mi diyeceksiniz?

Yâdigârlar dâima hayâlî değildir, cismânî de olur. Âbideler dâima taştan veya tunçtan olmaz, hem de etten 
kemiktendir. Tarihler, manzumeler dâima kalemle yazılmaz, kılıçla süngüyle de yazılır. Hatta fedakârlık da dâima 
ölmekle tecelli etmez yaşatmak için yaşamakla da münceli olur. Siz ve oğullarınız, Ey şâyân-ı ihtirâm asker. İşte 
bu tecelliyât-ı celîleye mazharsınız. Onlar sizden vatan ve millete hediye, siz onlardan hey’et-i ictimâîyyemize 
yadigârsınız.
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TANİN 25 Recep 1333 / 27 Mayıs 1331 / 8 Haziran 1915

Bir mektup

Müdâfaa-yı Millîyye Cemiyyeti’nden: Zeynep Kâmil 
Hastanesi’nde tedâvi altında bulunan Aydın’lı Durmuş’a babası 

tarafından gönderilen mektup:

Sevgili oğlum,

27 Nisan 1331 tarihli mektubunuzu aldım. Gazânızı gönülden tebrik 
ederim. Benim gibi bir babaya gâzî bir evlâd nasip ettiği için 

Cenâb-ı Allah’a şükürler ederim. Vatan uğrunda gösterdiğiniz o 
sarsılmaz gayretin mübarek izi vücudunuza Hak Teâla Hazretleri 

tarafından takılmış bir nişandır. Bu büyük nişan iki cihanda da seni 
ve arkadaşlarını aziz edecektir zirâ vatan sevgisi imândandır.

Bir mektup

Müdâfaa-yı Millîyye Cemiyyeti’nden: Zeynep Kâmil 
Hastanesi’nde taht-ı tedâvide bulunan Aydın’lı Durmuş’a pederi 

tarafından gönderilen bir mektup:

Sevgili oğlum,

27 Nisan 1331 tarihli mektubunuz vâsıl oldu. Gazânızı tebrik 
ve tes‘id ederim. Benim gibi bir babanın gâzî evlâda nâil olmasından dolayı Cenâb-ı Allah’a şükürler 
ederim. Oğlum, vatanı uğrunda mücâhidâne gayretiniz nişânesi sağ oldukça üzerinizde sizi nâmdâr 

edeceği gibi huzur-u Rabbü’l Âlemîn’de dahî nâil-i şefâat eyleyecektir. Senin ve gerek arkadaşlarınızın 
sine-i sadâkatte taşıyacakları nişâne-i vatandır.

“Çanakkale’de düşman 
bekleyen nöbetçilerimiz”

Necmettin Özçelik Arşivi
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TANİN 8 Şaban 1333 / 8 Haziran 1331 / 21 Haziran 1915

Harb aylarında İstanbul

Çapa Hastanesi’nde

İstanbul’da yapılan harb hazırlıklarıyla ilgili hazırladığımız 
yazı dizisine Çapa’daki Öğretmen Okulu’nda İstanbul 
şehri adına kurulmuş olan hastaneden başlamayı arzu 
ettik. Gelibolu Muhârebesi başlar başlamaz iki gün içinde 
İstanbul’da bütün hastaneler hazırlanmıştı. Belediye de 
Öğretmen Okulu binâsını bu iş için kullanmaya karar vermiş, 
on gün sonra da bütün ihtiyaçları, bütün memurları, bütün 
teşkilâtı ile büyük, mükemmel, muntazam ve temiz bir 
hastane kurmuştur.

Hastaneyi ziyâret ettiğimiz gün yaralılar geliyordu.

Harb aylarında İstanbul

Çapa Hastanesi’nde

Evvelâ bir hastane ziyâret etmek istedik ve bunun için de 
şehrin hastanelerinden, yani Çapa’daki Dârü’l-muallimât 
Mektebi’nde İstanbul şehri nâmına te’sis edilmiş olan 
müesseseden başlamak arzu ettik. O zamana kadar sür‘atle 
her şeyi yerli yerine koymak için projeler yapılmış, planlar 
hazırlanmış. İhtiyâca intizâr edilmekte bulunmuştu. Gelibolu 
Muhârebâtı başlar başlamaz iki gün içinde İstanbul’da 
bütün hastaneler teessüs etmiş bulunuyordu. Bu aralık 
şehremâneti de İstanbul nâmına bir hastane yapmak istemiş 
ve Dârü’l-muallimât binâsında böyle bir müessese vücûda 
getirilmesine karar verilmiştir. Karar verildikten on gün sonra 
ise bütün levâzımı, bütün memurları, bütün teşkilâtı ile büyük, 
mükemmel, muntazam ve temiz bir hastane vücûda gelmiştir. 

Hastaneyi ziyâret ettiğimiz gün mecrûhlar geliyordu.

“Hilâl-i Ahmer 
Hastahanesinde bir gazimiz”

Necmettin Özçelik Arşivi



203Havâdis; 1914-1915

TANİN 13 Şaban 1333 / 13 Haziran 1331 / 26 Haziran 1915

Harb aylarında İstanbul

Hilâl-i Ahmer ambarında

Ambarda çalışan herkes, işinin erbâbıydı ve asker 
ciddiyetiyle hudutlarda çarpışan kardeşleri için Hilâl-i 

Ahmer’in ihtiyaç duyacağı ne varsa hepsini en ucuza imâl 
ediyorlardı. Yatak, yorgan, karyola, çamaşır, terlik, kundura, 
sedye, kazan, ocak, teneke lambalar, dolaplar, iskemleler, 

koltuk değnekleri, maşrabalar, tükürük hokkaları, telden 
sargı yatakları vs. istisnasız hepsi de yapılıyordu.

Harb aylarında İstanbul

Hilâl-i Ahmer anbarında

İşte Hilâl-i Ahmer anbarında her bir işle meşgûl olan 
amele hep böyle ihtisâs üzerine tefrîk edilmiş erbâb-ı 

san‘attan mürekkebti ve bunlar orada bir asker gibi 
çalışarak hudûtlarda dövüşen kardeşlerine levâzım ihzâr 

ediyorlardı. Anbarda ciddi bir gayret bi’l-hassa derin bir 
tedkîk ve tetebbu‘ neticesi olarak vücûda getirilen dârü’s-

sınâ‘a Hilâl-i Ahmer için ihtiyâç olarak ne varsa hepsini 
hatıra gelmeyecek derecede ucuz bir fiatla imâl ediyordu. 

Yatak, yorgan, karyola, çamaşır, terlik, kundura, sedye, 
kazan, ocak, teneke lambalar, dolaplar, iskemleler, koltuk 

değnekleri, maşrabalar, tükürük hokkaları, telden sargı 
yatakları, ve’l-hâsıl Hilâl-i Ahmer Hastaneleri için her ne 

lâzımsa bilâ-istisnâ hepsi de yapılıyordu.

“Hilâl-i Ahmer hastanesinde yaralı askerlerimiz tedavi görürken”

Necmettin Özçelik Arşivi
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İKDAM 3 Şaban 1333 / 4 Haziran 1331 / 17 Haziran 1915

İlkbahar at koşusu

Islâh-ı Nesl-i Feres ve Müdâfâa-i Millîye Cemiyetleri 
tarafından düzenlenen Veli Efendi İlkbahar At Koşusu’nda 
elde edilecek kazancın, her sene olduğu gibi bu sene de 

şehîd yetim ve dulları yararına harcanmasına karar verilmiştir.

İlkbahar at koşusu

Her sene icrâ edilmekte olan Veli Efendi İlkbahar At Koşusu’nun, bu sene de kemâ fi’s-sâbık Islâh-ı Nesl-i 
Feres ve Müdâfâa-i Millîye Cemiyyetleri tarafından eytâm ve erâmil-i şühedâ menfaatine icrâsı mukarrar 

bulunduğu istihbâr kılınmıştır.

İKDAM 21 Şaban 1333 / 21 Haziran 1331 / 4 Temmuz 1915

Çanakkale Mektubu

Askerlerimizin cesâreti, düşmanın vahşeti –  
Bir İngiliz askerinin hatıra notları

Haziran ayında gerçekleşen muhârebede telef olan 
bir İngiliz askerinin hatıra defterindeki dikkat çeken 
notlardan tercüme olunan kısımları yayınlıyoruz:

25 Nisan – Bir yaralı buldum ve öldürdüm. 

12 Mayıs – Bizim safımızdaki askerlerden biri en ileri 
hattan kaçtığından dolayı yargılandı. İdama mahkûm 
dört askerin cezâsı on sene hapis olarak değiştirildi.

Çanakkale Mektubu

Askerlerimizin celâdeti, düşmanın cebânet ve 
vahşeti – Bir İngiliz zâbıtının hatıra notları

Haziran-ı efrenci ibtidâlarında vuku‘a gelen bir 
muhârebede telef olan bir İngiliz zâbıtının defter-i 
hatıratındaki şâyân-ı dikkat notlardan tercüme 
olunan aşağıdaki maddeleri iktibâs ediyorum:

25 Nisan – Bir yaralı buldum ve öldürdüm. 
Hayatımda bunun gibi bir gece daha geçirmek 
istemem.

12 Mayıs – Bir nefer en ileri hattan kaçtığından 
dolayı tevkîf edilmiştir. İdama mahkûm dört neferin 
cezâsı on seneye tahvil edildi.
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SABAH 24 Temmuz 1915 / 11 Temmuz 1331 / 11 Ramazan 1333

İtilafçılar arasında anlaşmazlık başladı

Sofya 23 Temmuz – Akşam saat 4

İtilaf Devletleri arasında bir müddetten beri 
baş gösteren anlaşmazlık şiddetlenmiş ve 
artık saklanamayacak bir dereceye gelmiştir. 
Anlaşmazlık en çok askeri ve mâli meseleler 

üzerinedir. Rusya Hükûmeti aldığı yenilgiler sebebiyle elini kuvvetlendirebilmek için batıda şiddetli bir 
taarruz yapılmasını ve ayrıca harb giderleri için de maddi destek verilmesini talep etmiştir.

İtilâfcılar arasında ihtilâfât başladı

Sofya 23 Temmuz – Akşam saat 4

İtilâf Devletleri arasında bir müddetten beri baş gösteren âsâr-ı ihtilâf ahîren kesb-i şiddet etmiş ve artık 
ihfâ olunamayacak bir dereceye gelmiştir. İhtilâfât bilhassa mesâil-i askerîyye ve mâlîyeden neşet 
etmektedir. Rusya Hükûmeti bir tarafatan düçâr olduğu mağlûbiyetler hasebiyle garpta şiddetli bir taarruz 
icrâsını talep ettiği gibi diğer taraftan İtalya ile birlikte İngiltere’den ikrâzâtta bulunulmasını istemektedir.

İKDAM 25 Şaban 1333 / 25 Haziran 1331 / 8 Temmuz 1915

Resmî tebliğ

24 Haziran 331 tarihiyle umûmî karargâhtan tebliğ 
olunmuştur:

Kafkas cephesinde: Sağ kanadımızdan çekilen düşman 
süvârilerinin saldırıları askerlerimizin karşı taarruzlarının 

başarısıyla sonuçlanmıştır.

Çanakkale cephesinde: Arıburnu’nda 23 Haziran’da, Sol 
kanadımızdaki topçularımız düşman mevzilerini başarıyla 

tahrib ederlerken düşman topçusu yanlışlıkla bütün 
mermileri siperlerine düşürerek kendi askerlerinin ölümüne 

sebep olmuştur. 

Güneyde Seddü’lbahir’de sağ kanadımıza karşı düşmanlar, 
keşif kollarını ileri sürerek taarruza başlamışlarsa da 

askerlerimiz tarafından geri püskürtülmüşlerdir.

Tebliğ-i resmî

24 Haziran 331 tarihiyle karargâh-ı umûmîden tebliğ olunmuştur:

Kafkas cephesinde: Sağ cenâhımızdan çekilen düşman süvârilerinin müteaddid mevzî‘lerde tutunmak ve 
mukabele etmek arzuları kıt‘âtımızın muvaffakıyetli müsâdemeleriyle akîm bırakılmaktadır.

Çanakkale cephesinde: Arıburnu’nda 23 Haziran, topçularımız düşman mevzî‘lerine müessir endahtlar icrâ 
ederek oldukça mühim tahribât yapmışlardır. Sol cenâhımız karşısındaki düşman topçusu yanlış endahtları 

neticesinde bütün mermilerini kendi siperlerine düşürerek askerlerine iyi telefât verdirmiştir.

Cenûbda Seddü’l-bahir’de sağ cenâhımıza karşı düşman evvelâ keşif kollarını ileri sürmek sûretiyle bir taarruz 
icrâsına teşebbüs etmiş ise de zâyiât-ı külliye verdirilerek püskürtülmüştür.
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İKDAM 5 Ramazan 1333 / 5 Temmuz 1331 / 18 Temmuz 1915

Cesâret Tepesi Kahramanı Mehmet Çavuş

Arıburnu’nda, Osmanlı Ordusu için çok önemli 
bir tepeyi; emrindeki askerleriyle, düşmanın ateş 
yağmuru altında muhâfazaya muvaffak olan ve 
bu uğurda canını ortaya koyarak yaralanıp gazilik 
mertebesine yükselen Mehmet Çavuş’un tedâvi için 
bir ay müddetle İstanbul’a geldiği yazılmıştı. Mehmet 
Çavuş iyileştikten sonra senelerden beri göremediği 
ailesini görmek için memleketi Kırşehir’in Mecidiye 
Kazası’nın Safalı karyesine gitti.

Ankara Gazetesi yazarına askerleriyle birlikte 
yaşadıklarını şöyle anlatmıştır:

“Şimdi “Cesarettepesi” adını alan tepede 
bulunduğumuz sırada susuzluktan kırılıyorduk. 

Tepenin eteğindeki Korkulu Dere’de çamurlu bir yeri kazarak içebilecek kadar değilse de dudaklarımızı 
ıslatacak kadar su çıkarmaya çalışmıştık ki düşman bize bunu da çok gördü, hemen bataryalarıyla üzerimize 
ateş açtı. Allah’ın kudretine bakın ki ilk attığı mermi bizim kazmaya uğraştığımız yere saplandı. Aradığımız su 
kaynamaya başladı. Allah’a hamd ü senâ ettik. Suyu şükrederek içtik. Kuvvetimiz yerine geldi. Allah’ın bize 
yardımcı olduğu hakkındaki imânımız güçlendi ve cesâretimiz de bir o kadar arttı.”

Cesaret Tepesi Kahramanı Mehmet Çavuş

Arıburnu’nda, Osmanlı Ordusu için fevka’l-âde ehemmiyeti hâiz bir tepeyi; maiyyetindeki takımıyla, düşmanın en 
müthiş vechini ateş ve savletleri altında işgâl ve muhâfazaya muvaffak olan ve bu uğurda birkaç gün müddetle 
harika derecesinde fedâkârlıklar ve yararlıklar göstererek mecrûh düşen Mehmet Çavuş’un bir ay tedâvi 
(için) İstanbul’a geldiği yazılmıştı. Mehmet Çavuş az müddet zarfında şifâyâb olduğu cihetle senelerden beri 
göremediği ebeveynini görmek ve sıla-i rahim etmek için me’zûnen memleketi olan Ankara Vilâyeti’nin Kırşehir 
Sancağı’na tâbi Mecidiye Kazası köylerinden Safalı karyesine âzim olmuştu.

Ankara Gazetesi muharririne ebeveyni nezdinde kısa bir müddet kaldıktan sonra hemen kıt‘ası başına avdet 
edeceğini söylemiş, menkîbe-i kahramanânesine aid olmak üzere, âtîde münderic şâyân-ı dikkat fıkrayı nakl ü 
hikâye eylemiştir:

“Şimdi “Cesarettepesi” nâmını alan tepede mahsûr bulunduğumuz sırada susuzluk bizi pek ziyâde tazyîk 
ettiğinden tepenin eteğindeki Korkulu Dere’de bir çamur menbâ‘ı teşkil eden yeri kazarak mehmâ-emken 
içebilecek kadar değilse de dudaklarımızı ıslatacak kadar su çıkarmaya teşebbüs ettik. Düşman bize bunu da 
çok gördü, hemen bataryalarıyla üzerimize ateş açtı. Allah’ın kudretine bakın ki ilk attığı mermi bizim kazmaya 
uğraştığımız menba‘a saplandı. Aradığımız su kaynamaya başladı. Hakk’a hamd ü senâ ettik. Suyu şükr ile içtik. 
Kuvvetimiz yerine geldi. Allah’ın bize mu‘în olduğu hakkındaki imânımız kat kat kuvvetlendi. Cesâretimiz bir o 
kadar arttı.”

TANİN 6 Ramazan 1333 / 6 Temmuz 1331 / 19 Temmuz 1915

Düşmanın masûm halka karşı kahpeliği

İzmir, 4 – Harb meydanlarında bir şey kazanamayan 
düşman, masûm ahâliye taarruz etmek gibi aşağılık 
saldırılarla başarısızlığını unutturmaya çabalıyor. Dün Dikili Limanı’na gelen bir bacalı iki direkli İngiliz gemisi 
ahâliye mitralyöz ateşi açtı. Bir kişi şehîd düştü. Düşman gemisi askerlerimizin top ateşleri üzerine uzaklaştı.

Düşmanın masûm ahâliye karşı tecâvüz-ü denâetkârânesi

İzmir, 4 – Harb meydanlarında bir muvaffakiyet ihrâz edemeyen düşman masûm ahâliye taarruz etmek 
gibi denâetlerle teşfi’i sadra çalışıyor. Dün Dikili Limanı’na gelen bir bacalı iki direkli İngiliz gemisi ahâliye 

mitralyöz ateşi açtı. Bir kişi şehîd düştü. Mezkûr sefine tarafımızdan gördüğü top mukabelesi üzerine uzaklaştı.
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TANİN 30 Şaban 1333 / 30 Haziran 1331 / 13 Temmuz 1915

Çanakkale Kahramanlıkları

Bomba tepesi diye anılan tepenin adı siperde 
cereyân eden bir çarpışmadan ileri gelmektedir. 
Harbin başlarında düşman kuvvetleri burayı 
tüfek ateşi ile almayı denemişlerse de siper 
muhâfızlarının demir gibi sağlam göğüsleri 
karşısında bu taarruzun nasıl boş bir çaba olduğunu 
anlamakta güçlük çekmemişlerdi. Kol kuvvetiyle 
burayı alamayacaklarını anladıklarında, İngiliz 
Medenîyyeti’ne yakışır bir vahşilikle zehirli bombalar 
atarak muhâfızları kaçırıp siperi ele geçirebilmeyi 
umdular. Belli ki çok mükemmel bir fikirdi şayet 

Türk imânı olmasaydı... Fakat işte bu imân, işte bu vatan aşkı düşmanın ölüm saçtığı bir yere Türk evlâdının 
düğüne gider gibi koşması ve değil zehirli bombalar, gökten ateş, taş bile yağsa vatan müdâfaa‘sı için milim 
kımıldamamaları, tarihin henüz kaydetmediği bir cesâretti...

Çanakkale Kahramanlıkları

Bomba tepesi şimâl gurûbunda kâindir. Tepenin de şöhreti orada kazanılan bir siperdir. Bu siper düşmanın ileri 
hattına pek yakın ve fakat muhâfazası bizim için bir hayat meselesidir. Harbin ilk demlerinde düşman burasını 
vesâit-i âdiye-i harbîyye yani hücûm ve tüfek ateşi ile elde etmeyi tasavvur eylemişse de siper muhâfızlarının 
demir gibi mukâvemetleri önünde bu türlü hareketin tıflâne bir tedbir olduğunu anlamakta güçlük çekmemiş 
ve İngiliz Medenîyyeti’nin, İngiliz insanîyyetinin en parlak misâllerinden olan zehirli bombalar atmak sûretiyle 
muhâfızları kaçırıp merâmına muvaffak olmayı kurmuştu. Belli ki tedbir muvafık idi. Eğer Osmanlı imânı olmasa 
idi... Fakat işte bu imân, işte bu yurt aşkı düşmanın ölüm saçtığı bir yere Türk uşağının düğüne gider imiş gibi 
koşması ve değil zehirli bombalar, semâdan ateş, taş yağsa bile vatan müdâfaa‘sı için oradan kımıldamaması gibi 
bir hârika, tarihin henüz kaydetmediği bir hârika göstermesini intâc etti..

“İngiliz askerleri için gaz maskesi”

Uğural Vanthoft Arşivi
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TASFÎR-İ EFKÂR 17 Temmuz 1915 / 4 Temmuz 1331 / 3 Ramazan 1333

Çanakkale’yi muhafaza ve müdafaa 
eden kuvvet

Ressamımızın Çanakkale harbini ziyâreti

Çanakkale harbinde dünyanın en kuvvetli ve nüfûzlu 
iki devletine karşı İslâm dünyasını türlü fedâkârlıklar 
ile cansiperâne müdâfaa‘ eden ve şanlı hilâlin 
göğümüzde ebediyyen dalgalanacağının işâreti.

Çanakkale’yi muhafaza ve müdâfaa‘ 
eden kuvvet

Musavvirimizin Çanakkale sahne-i harbini ziyâret-i 
intibaâtından

Çanakkale sahne-i harbinde dünyanın en kuvvetli 
ve nüfûzlu iki devletine karşı hilâfet kapılarını 
Hudâ-pesendâne fedâkârlıklar, hûnîn fedâîlikler ile 
müdâfaa‘ eden ve hilâlin şân-ı bülendini semâpâye 
celâdetlerle bir kat daha a‘lâ eyleyen cüyûş-i 
İslâmın bir mümessil-i zî hamâseti.

“Arıburnu’nda Kanlısırt’ta düşman siperine dikilen Alay Sancağı, Şubat 331”

Yrd. Doç. Dr. Lokman Erdemir Arşivi
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“Veliahd-ı saltanat Yusuf İzzettin Efendi Hazretleri Çanakkale harbinde”

Federal Alman Arşivi

“Sultan Mehmed Reşâd harb hakkında komutanlardan bilgi alırken.”

Necmettin Özçelik Arşivi
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İKDAM 10 Ramazan 1333 / 10 Temmuz 1331 / 23 Temmuz 1915

Veliahd Hazretleri harb meydanında

Çanakkale muhâbirimizden: 

Çanakkale harbini yerinde görmek ve gâzî 
askerlerimizi tebrik etmek için Temmuz’un altıncı 
pazartesi günü ordu karargâhına teşrif eden Veliahd 
Yusuf İzzeddin Efendi Hazretleri ordu kumandanı 
paşa, bir müfreze asker ve mızıka ile uğurlanmıştır.

Veliahd-ı Saltanat Hazretleri dâr’ü’l-harbde

Çanakkale muhâbirimizden:

Çanakkale dâr’ü’l-harbini müşâhede ve gâzî askerlerimizi tebrik etmek üzere Temmuz’un altıncı pazartesi 
Ordu-yu Hümâyûn karargâhını teşrif buyuran Veliahd-ı Saltanat Yusuf İzzeddin Efendi Hazretleri ordu 
kumandanı paşa ile erkân-ı harbîyyesi tarafından istikbâl edilmiş ve bir müfreze asker ile mızıka tarafından 
resmî ta‘zîm ifâ olunmuştur.

TASFÎR-İ EFKÂR 25 Temmuz 1915 / 12 Temmuz 1331 / 12 Ramazan 1333

Göklerde harp

Almanlar, havacılıkta da Fransızlar’a üstün geliyorlar

Resim: Bir Alman ve bir Fransız uçağı havadan (3000) metre 
yüksekte birbiriyle harb ederken

Bu harbi, şimdiye kadar gerçekleşmiş olan büyük küçük 
muhârebelerin hepsinden ayıran ve dehşettini arttıran 

sebeplerden biri de, düşman kuvvetleri arasındaki hava 
harbidir. Uçaklar, orduların hiç şüphesiz en kıymetli ve 

mühim keşif aracı ve hatta yerine göre tahrip makineleridir. 
Fakat uçakların bu faydalarına karşın bir mahzurları da var 

ki o da, eğer birbiriyle muhârebe eden tarafların her ikisi de 
havacılık hususunda aynı kuvvete sahipse, o zaman keşif 
uçaklarının görevlerini yerine getirmeleri güçleşmektedir.

Tayyareler arasında harp

Almanlar, tayyare muhârebelerinde de Fransızlar’a 
tefevvûk ediyorlar

Resim: Bir Alman tayyaresi ile bir Fransız tayyaresi cevv-i 
hevâda 3000 metre irtifâ‘da yekdiğeriyle muhârebe 

ederken

Harb-i hâzırı, şimdiye kadar vukû‘a gelmiş olan büyük 
küçük muhârebelerin kâffesinden tefrîk eden ve bu harbin 

dehşet ve fecâ‘atini tezyîd ve tenvi‘ eden avâmilden 
biri de, tayyareler arasında cevv-i hevâda vukû‘ bulan 

müsâdemeler ve muhârebelerdir. Tayyareler, zaman-ı hâzır 
muhârebelerinde orduların hiç şüphesiz en kıymetdâr ve 

mühim vesâit-i istikşâfından ve hatta yerine göre âlât-ı 
tahrîbindendir. Fakat tayyarelerin bu fâidelerine mukabil bir 

mahzurları da var ki o da, eğer yekdiğeriyle muhârebe eden 
tarafların her ikisi de tayyarecilik hususunda aynı kuvvet ve 

terakkîye mazhar bulunuyor ise, o vakit tayyare ile istikşâfın 
pek tehlikeli ve müşkil bir hâl iktisâb eylemesidir.



211Havâdis; 1914-1915

SABAH 1 Temmuz 1915 / 18 Haziran 1331 / 18 Şaban 1333

Harbin muhasebesi

Şubat sonuna kadar savaşan tarafların verdiği zâyiât hakkında uluslararası Kızıl 
Haç Cemiyeti’nin Cenevre’de ki merkezi tarafından aşağıdaki liste yayınlanmıştır:

Devletler Esirler Ölüler Yaralılar Hastalar

Fransa: 504.000 644.000 738.000 439.000

Rusya: 759.000 743.000 1.490.000 421.000

İngiltere: 82.000 116.000 185.000 49.000

Belçika: 50.000 71.000 62.000 27.000

Sırbistan: 46.000 87.000 126.000 19.000

Almanya: 128.000 341.000 618.000 83.000

Avusturya: 232.000 481.000 760.000 96.000

Harb-i umûmî zâyiâtı

Efrencî Şubat nihâyetine kadar harb-i umûmîde tarafîn muhârîbince verilen 
zâyiât hakkında beynelmilel Salib-i Ahmer Cemiyeti’nin Cenevre’de ki merkezi 
tarafından ber vech-i âtî resmi liste neşredilmiştir:

Devletler Üsera Maktûlîn Mecrûhin Hastegân

Fransa: 504.000 644.000 738.000 439.000

Rusya: 759.000 743.000 1.490.000 421.000

İngiltere: 82.000 116.000 185.000 49.000

Belçika: 50.000 71.000 62.000 27.000

Sırbistan: 46.000 87.000 126.000 19.000

Almanya: 128.000 341.000 618.000 83.000

Avusturya: 232.000 481.000 760.000 96.000
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İKDAM 25 Şaban 1333 / 25 Haziran 1331 / 8 Temmuz 1915

Önemli haberler

Lozan 8 Temmuz – Çanakkale’deki İngiliz 
Kumandanı General Hamilton, Londra’ya gönderdiği 
bir telgrafta Çanakkale’de dünya harb tarihinde 
bir eşine rastlanmayacak derece müthiş ve büyük 
bir savaşın hüküm sürdüğünü bildirdikten sonra 
havalar fenâ gitmeye devam ederse karaya asker 
çıkarmanın mümkün olamayacağını ilâve etmiştir.

İngiliz kumandanı, telgrafında muhârebe hakkında 
ayrıntılı bilgi verdikten sonra Osmanlı Ordusu’nun 
beklemedikleri bir kuvvette olduğunu ve bundan 
dolayı müttefiklerin çok zor bir duruma düştüklerini 
beyân etmiştir.

Ahmet Cevdet

Mühim haberler

Lozan 8 Temmuz – Çanakkale’deki İngiliz Hey’et-i Seferîyyesi Kumandanı General Hamilton, ahîren Londra’ya 
gönderdiği bir telgrafta müttefiklerin Çanakkale’de tesâdüf etmekte oldukları müşkilât ve muhâtaranın 
şimdiye kadar tarih-i harbde bir misline tesâdüf edilemeyecek derece müthiş ve azîm olduğunu bildirdikten 
sonra havalar fenâ gitmekte devam eylediği hâlde karaya asker ihrâcı hiçbir vechile mümkün olamayacağını, 
Nisan zarfında havaların sükûnetle geçmesi hasebiyle harekât-ı askerîyyyenin bi’l-nisbe daha muvaffakîyetle 
icrâ kılınabildiğini ilâve eylemiştir.

İngiliz kumandanı, telgrafında Hazirana kadar vuku‘ bulan muhârebât hakkında tafsilât-ı mükemmele i‘tâ 
ettikten sonra Osmanlı Ordusu’nun gayet kuvvetli olduğunu ve bundan dolayı müttefiklerin pek büyük 
muhâtarâta mârûz bulunduklarını serd ü ityân eylemiştir.

Ahmet Cevdet

İKDAM 22 Şaban 1333 / 22 Haziran 1331 / 5 Temmuz 1915

Amerika’da silah ihrâcâtı aleyhinde mitingler

Viyana 3 – Rotterdam, Amerika’da silah ihrâcâtı aleyhindeki mitingler günden güne 
şiddetlenmektedir. Amerika’nın birçok şehirlerinde bu konuda elli kadar miting düzenlenecektir.

Amerika’da silah ihrâcâtı aleyhinde mitingler

Viyana 3 – Rotterdam’dan iş‘âr ediliyor: Amerika’da silah ihrâcâtı aleyhindeki galeyân günden 
güne iştidâd etmektedir. Gelecek pazar günü Amerika’nın birçok şehirlerinde bu bâbda 

protestoda bulunmak üzere elli kadar miting tertîb edilecektir.
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SABAH 30 Temmuz 1915 / 17 Temmuz 1331 / 17 Ramazan 1333

Vatanperver bir teşebbüs

Müdâfaa-i Millîye Cemiyeti’nden telbiğ edilmiştir:

Harbin ne zaman son bulacağı belli olmamakla 
beraber önümüzdeki kış mevsiminde de 
askerin silah altında, hudud başlarında, karlar, 
yağmurlar altında kalması, vatanın selâmeti, 
geride kalan vatandaşların, kadınların, 
çocukların korunması için hazır bulunması 
şarttır. Öyleyse Osmanlı Askerleri’nin pamuklu 
yelek, yün çorap, yün kuşak, eldiven gibi 
ısıtıcı elbiseye olan ihtiyaçlarının bu sene de 
memlekette kalan babalar, analar, kardeşler, 
bacılar tarafından temin edilmesi gerekmektedir.

Vatanperverâne bir teşebbüs

Müdâfaa-i Millîye Cemiyeti’nden tebliğ edilmiştir:

Harb-i umûmînin ne vakit hitâm bulacağı ma‘lûm 
olmamakla beraber önümüzdeki kış mevsiminde 
de askerin silah altında, hudud başlarında, 

karlar, yağmurlar altında kalması, vatanın selâmetini, geride kalan vatandaşların, kadınların, çocukların 
masûniyet ve istirahatini temin için cansiper bulunması kavîyyen melhûzdur. Şu hâlde efrâd-ı Asâkir-i 
Osmanîyye’nin pamuklu yelek, yün corap, yün kuşak, eldiven gibi ısıtıcı elbiseye olan ihtiyacâtının bu sene 
de hanelerde kalan babalar, analar, biraderler, hemşireler tarafından tedariği zarûreti görülecektir.

“Sarıkamış cephesine giden askerler için hazırlanan kar ayakkabısı imalâtı”

Federal Alman Arşivi
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TANİN 29 Şaban 1333 / 29 Haziran 1331 / 12 Temmuz 1915

Sahte Hidiv’e ikinci suikast

Viyana, 10 Temmuz – Ajans Reuter’in İskenderiye’den aldığı bir telgrafta deniyor ki: 

“Dün sabah Hüseyin Kâmil araba ile bir sokaktan geçerken pencereden üzerine atılan bir bomba 
araba hayvanlarının önüne düşmüş ise de patlamamıştır. Suikastçı kaçmayı başarmıştır.”

Hidiv-i kâzibe ikinci suikast

Viyana, 10 Temmuz – Ajans Reuter’in İskenderiye’den aldığı bir telgrafnâmede deniyor ki: 

“Dün sabah Hüseyin Kâmil araba ile bir sokaktan geçerken pencereden üzerine atılan bir bomba 
araba hayvanlarının önüne düşmüş ise de patlamamıştır. Suikast fâili tahlîs-i nefse muvaffak olmuştur.”

İKDAM 24 Şaban 1333 / 24 Haziran 1331 / 7 Temmuz 1915

Rus Ordusu’nda cihâdın tesiri

Viyana 5 – Lehiç, Mavtehavezmen ve Kraistad esir karargâhlarında Rus halkından pek çok Müslüman 
esirin bulunmakta olduğunu Fraye Presse Gazetesi’nin harb muhâbiri yazıyor. Müslüman esirler, Cihâd-ı 
ekberin i‘lânını öğrenince Müslümanlar’ın Halifesi’nin müttefiklerine karşı harb etmiş olmamak için ilk 
fırsatta teslim olduklarını tabur imamına bildirmişlerdir.

Rus Ordusu’nda cihâdın te’sirâtı

Viyana 5 – Lehiç, Mavtehavezmen ve Kraistad üserâ karargâhlarında Rus teb‘asından pek çok 
Müslüman esirler bulunmakta olduğunu Fraye Presse Gazetesi’nin harb muhâbiri iş‘âr eyliyor. 
Müslüman esirler, Cihâd-ı ekberin ilânından haberdâr olur olmaz Halîfe-i Müslimîn Hazretleri’nin 
müttefiklerine karşı harb etmemek üzere ilk fırsatta teslim olduklarını tabur imamına beyân eylemişlerdir.

“Karpatlar’da Rus esirleri sevk edilmezden evvel”

Servet Avşar Arşivi
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TASFÎR-İ EFKÂR 29 Ağustos 1915 / 16 Ağustos 1331 / 18 Şevvâl 1333

İstanbul ve Boğazlar hakkındaki anlaşma

Avusturya Hükûmeti’nin yarı resmî gazetesi “Viner 
Alkemanya Çaytong” İstanbul ve Boğazlar hakkında Fransa, 
İngiltere ve Rusya arasında imzalanan antlaşma metnini 
yazıyor. 1914 senesi Aralık’ında imzalanmış olduğu söylenen 
bu antlaşma aşağıdaki maddelerden oluşuyormuş:

1- İngiltere ve Fransa Hükûmetleri, Çanakkale’yi zaptederek 
İstanbul’u işgâl etmek için ordu sevk edeceklerdir. 

2- Rusya Karadeniz Boğazı’nda bir hücûm başlatarak, 
İngiliz ve Fransız ordularına yardım edecektir. İstanbul ve 
Çanakkale Rusya’nın hâkimiyetine verilecektir.

3- Bu antlaşma, Romanya’nın alacağı tavır açısından Rus 
Donanması’nın zarar görmemesi için gizli tutulacaktır. 

4- Rusya Mart sonuna kadar askeri kuvvetleri ile Berlin’e 
kadar ilerlemeyi taahhüd etmektedir.

Son haberler

İstanbul ve Boğazlar hakkındaki muâhede

Rusya ile Fransa ve İngiltere arasında akdedilen İstanbul boğazlar hakkındaki muâhedenâmeyi bervech-i 
âtî derc ediyoruz. Avusturya Hükûmeti’nin nîm-resmî mürevvic-i efkârı addedilen Viner Alkemanya Çaytong 
gazetesi İstanbul ve boğazlar hakkında Fransa, İngiltere ve Rusya arasında mün‘akid muâhedenâmenin 
metnini neşrediyor. 1914 senesini kânûn-i evvelinde akd edilmiş olduğu söylenilen bu muâhedenâme mevâd-ı 
âtîyeden mürekkep imiş:

1- İngiltere ve Fransa Hükûmetleri, Çanakkale’yi zapt ederek İstanbul yolunu açık ve İstanbul’u işgâl eylemek 
için ordu sevk edeceklerdir. 

2- Rusya, İngiliz ve Fransız ordularına Karadeniz Boğazı’nda bir hareket icrâ etmek sûretiyle müzâheret 
edecektir. Mâmâfih Rusya bu hususta kat‘î bir taahhüd ve mecburiyet altında bulunmayacaktır.

3- İstanbul ve Çanakkale Rusya’nın taht-ı tasarruf ve hâkimiyetinde kalacaktır.

4- Bu muâhede, Romanya’nın vaziyeti üzerinde gayr-i müsait bir sûrette icrâ-yı tesir edebileceği için, metni hafî 
tutulacaktır. 

5- Rusya nihayet mart gayesine kadar kuvva-i askerîyyesi ile Berlin’e kadar ilerlemeyi taahhüd eder.

Harb-i Umûm-i Albümü

“Varşova şehrinin ortasından geçen 
Vistül Nehri üzerinde Almanların 
dubalarla köprü kurmaları”
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“Çanakkale’de bir Osmanlı harp gemisinde top talimleri” 
Sevret Avşar Arşivi

“Çanakkale göklerinde çetin savaşlara katılan Alman havacılar”

Necmettin Özçelik Arşivi

“Osmanlı Donanması’na hizmet veren Alman denizaltı ve Türk 
torpido gemisi görülüyor.”
Federal Alman Arşivi
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“Çanakkale cephesine gönderilmek için eğitimini 
tamamlamış olan bir birliğimiz”
Necmettin Özçelik Arşivi

“Kumkale tabyasında yer alan büyük çaplı Krupp topu”
Necmettin Özçelik Arşivi

“İngiliz gemilerinden atılan mermilerin Esat Paşa ve Karargâh 
subayları tarafından incelenmesi” 

Necmettin Özçelik Arşivi
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İKDAM 24 Ramazan 1333 / 24 Temmuz 1331 / 6 Ağustos 1915

Varşova ile İvangrad Almanlar’ın eline geçti

Dünkü ajanslar müjdelediler: Polonya’nın başkenti ve Ruslar’ın 
can noktası olan “Varşova” ile Ruslar’ın en çok güvendikleri ve 
en sağlam kalelerinden biri olduğunu düşündükleri “İvangrad” 
Alman ve Avusturya kuvvetleri tarafından ele geçirildildi.

Varşova ile İvangrad sükut etti

Dünkü ajanslar tebşîr ettiler: Polonya’nın makarr-ı idâresi 
ve Ruslar’ın can noktası olan “Varşova” ile Ruslar’ın en çok 
güvendikleri ve fevka’l-âde mukavemet edebileceklerini 
ümit eyledikleri “İvangrad” mevkî‘-i müstahkemi Alman ve 
Avusturya kıt‘âtı tarafından zabt ü işgâl edildi.

Harb-i Umûm-i Albümü

“Varşova büyük kilisesi pîşgâhında 
(önünde) Alman Askerleri’nin geçit resmi”
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İKDAM 24 Ramazan 1333 / 24 Temmuz 1331 / 6 Ağustos 1915

Varşova ve İvangrad’ın Almanlar’ın eline 
geçişi münâsebetiyle doğu cephesi haritası

Varşova ve İvangrad’ın sükutu 
münâsebetiyle şark dâr’ü’l-harbi haritası

“Anzak askerleri Arıburnu sahiline çıkarken”

Uğural Vanthoft Arşivi
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TANİN 12 Şevvâl 1333 / 10 Ağustos 1331 / 23 Ağustos 1915

İngiliz usulü harb

Hiçbir şeyden utanmayan ve bütün işlerini 
yalanlarla, yüzsüzlüklerle, utanmazlıklarla 
yürütmek isteyen düşmanlarımız; Çanakkale ve 
Gelibolu’da kahramanca harb eden askerlerimizi, 
güyâ kandırmak fikriyle geçende uçaklardan bir 
takım bildiriler atmışlardır. Elbette kahramanlarımız 
için yeni bir eğlence sebebi olmaktan başka bir 
işe yaramayan bu bildirilerden birini hayretle 
yayınlıyoruz: 

“Osmanlı esirleri Kahire’den birkaç mil uzakta Muadi 
adındaki yerde gayet güzel ve ferâh bir bahçede 
kalıyorlar. Esirler oldukça rahat olup tutuldukları bina 
gayet havadardır. Aydınlatılması elektrikle sağlanan 
bina, sağlık şartlarına son derece uygun olduğu gibi 
her biri için ayrı ayrı yataklar hazırlanmıştır.

Esirlerin yemekleri özenle hazırlanarak hepsine ayrı 
ayrı tabaklar içinde verilmekte olduğu gibi her gün 
sigara, sabun, vs. ihtiyaçları da temin edilmektedir.

Mısır Hidivi Hazretleri odacıları vâsıtasıyla esirlere 
şekerlemeler ve çeşitli hediyeler vererek onların 
gönüllerinin hoş tutulmasını emretmektedir.”

Utanmaz insanlar

Çanakkale ve Gelibolu’da kahramanca harb eden 
askerlerimizi güyâ kandırmak fikriyle hiçbir şeyden 
utanmayan ve bütün işlerini yalanlar, yüzsüzlükler, 
utanmazlıklarla yapmak isteyen düşmanlarımız 
geçende tayyarelerle bir takım varakalar atmışlardır. 
Bi’t-tabi‘ kahramanlarımız için yeni bir eğlence 
vesilesi olmaktan başka bir kıymeti hâiz bulunmayan 
bu varakalardan birinin sûreti ber vech-i âtîdir:

“Osmanlı üserâsı Kahire’den birkaç mil uzak Muadi 
nâm mahâlde gayet muntazam ve müferrah bir 
bahçede ikamet ediyorlar. Üserâ-i merkûme fevka’l-
âde rahat olup ikamet eyledikleri kârgir daire gayet 
havadardır. Elektrik ile tenvîr edilmiş ve hıfzı’s-
sıhhaya muvâfık bulunmuş olduğu gibi her biri için 
ayrı ayrı yataklar da tahsîs edilmiştir.

Üserânın te’min-i iâşelerine fevka’l-gaye dikkat ve 
i‘tinâ olmakta ve cümlesine yegân yegân tabak 
derûnunda yemekler verilmekte olduğu gibi her gün 
sigara, sabun, sâir havâic-i zarûrîyyeleri dahi itâ ve 
tevzi‘ edilmektedir.

Sultan Hazretleri baş mabeyncisi vâsıtasıyla üserâya 
şekerlemeler atıyyeler ihsân ve irsâl ve tevzi‘ ile 
üserâ-i merkûmeyi taltîf ve tatyîb buyurmuşlardır.”
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TANİN 18 Şevvâl 1333 / 16 Ağustos 1331 / 29 Ağustos 1915

Bir Müslüman esirin sözleri
Harb karargâhından:
Müttefik ordularına Müslüman gençlerin 
kendi rızalarıyla katıldıkları iddiasının 
doğru olmadığı türlü vesilelerle ortaya 
çıkmaktadır. Bu defa da yedinci 
kolonyal alayının onuncu bölüğünden 
Davud Akamara adında bir Müslüman 
zenciyi esir aldık. İfâdesi müttefiklerin 
Müslümanları nasıl zorla harbe 
soktuklarını ve onları bize karşı nasıl 
âdi yalanlarla kışkırttıklarını gösteriyor. 
Esir diyor ki:

“Ben Senegalli’yim. Babam Muhammedî’dir.
Müslümanım. Fransızlar askerlik ile din birleştirilemez diyerek bütün Müslümanların ibâdet 
etmelerini yasakladılar.
Bizi memleketimizden zorla toplayarak harbe soktular. Savaştıklarımızın da Müslüman olduklarını 
katiyyen bilmiyorduk. Memleketimizle alâkası olmayan bu yerde harb etmek istemiyoruz. Bize 
Türkler’in esirleri katlettiklerini söylüyorlar. Bunun için teslim olmaktan kaçınıyoruz. Bizimkiler 
gerçekleri öğrenseler zaten içinde bulunmak istemedikleri bu harp meydanından derhâl firâr 
ederler.” Zavallı Davud Akamara bütün aşiret ve kabileler adına Fransızlar’dan çok şikâyet ediyor 
ve ekliyor:
“Bütün silahlarımızı topladılar. Senede insan başına dört frank vergi alırlar. Bu sefer de Almanlar’a 
harb ilân etmişler. Bizim memleketimize geldiler. Reîsimizden asker istediler. O da asker olarak 
verilebilecek genç kalmadığını beyân ettiğinden kendisini dövdüler ve zorla bütün ahâliyi 
toplayarak askere aldılar. Lâkin Senegalliler’in pek çoğu Alman harbinde, kalanı da burada öldü.”

Bir İslâm esirin ifâdâtı
Harb matbuâtı karargâhından:
Müttefiklerin İslâm nefer istihdâm etmedikleri hakkındaki iddialarının hilâf-ı hakîkat olduğu her 
zaman tezâhür ediyor. Bu defa da yedinci kolonyal alayının onuncu bölüğüne mensûp Davud 
Akamara nâmında bir İslâm zenci esir aldık. Merkûmun âtîdeki ifâdesi müttefiklerin İslâmları nasıl 
iğfâl ile kerhen harbe soktuklarını ve onları bize kavuşmaktan men‘ için nasıl âdi yalanlara tenezzül 
ettiklerini pek güzel gösteriyor. Merkûm diyor ki:
“Ben Senegalli’yim. Pederim Muhammedî’dir.
Din-i mübîn-i muhammedîye sâlikim. Fransızlar askerlikle ibâdet tevhîd edilemez diyerek bütün 
dindaşlarımızı icrâ-i ibâdetten men‘ ediyorlar.
Bizi memleketimizden cebren toplayarak buraya sevk ettiler ve kerhen harbe soktular. Siz 
İslâmlar’a karşı harb edeceğimizi katiyyen bilmiyorduk. Memleketimizle alâkası olmayan bu 
muhitte harb etmek istemiyoruz. Bize Türkler’in esirleri katlettiklerini söylüyorlar. Bunun için teslim 
olmaktan imtina‘ ediyoruz. Bizimkiler sizlerden bu kadar hüsn-i muamele göreceklerini bilseler 
hep buraya firâr ederler.” Zavallı Davud Akamara bütün aşâir ve kabâili nâmına Fransızlar’dan pek 
şikâyet ediyor da diyor ki:
“Bütün silahlarımızı topladılar. Senede insan başına dört frank vergi alırlar. Bu defa Almanlar’a i‘lân-ı 
harb etmişler. Bizim taraflara geldiler. Reîsimize mürâcaatla asker istediler. O da asker kalmadığını 
beyân ettiğinden kendisini dövdüler ve zorla bütün ahâliyi toplayarak muhârebeye sevk ettiler. 
Lâkin bizim Senegalliler’in pek çoğu Alman muhârebesinde öldü, sonra burada da öldü. Artık 
kalmadı.”
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“Üserânın büyük koğuşta etıbba 
tarafından muayene edilmesi, ortada 
ve sağda doktor ve tercümanı 
ellerinde gazeteler bulunan üserâ-i 
Osmanîyye’dir. Üserâ-i merkûmeye 
her gün cerideler tevzî‘ olunuyor.”

Servet Avşar Arşivi

İKDAM 9 Şevvâl 1333 / 7 Ağustos 1331 / 20 Ağustos 1915

Tevfik Fikret’in vefâtı

Bu kara haberi dün sabah aldık. Bize telefonla “Tevfik 
Fikret önceki akşam vefât etti” dediler. Şaşırdık; damağımız 

uyuştu. Telefonun önünden sendeleyerek çekilirken 
kalbimiz sızlıyor ve gözlerimizden yaşlar boşanıyordu. Bu 

ne korkunç ve telâfisi mümkün olmayan bir kayıp!..

Tevfik Fikret irtihâl etti

Bu kara haberi dün sabah aldık. Bize telefonla “Tevfik 
Fikret evvelki akşam irtihâl etti” dediler. Şaşırdık; 

damağımız uyuştu. Telefonun önünden sendeleyerek 
çekilirken kalbimiz sızlıyor ve gözlerimizden yaşlar 

boşanıyordu. Bu ne elîm ve telâfisi gayr-ı kabil bir ziya‘!..
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TASFÎR-İ EFKÂR HARB-İ UMÛMÎ NÜSHASI 3 Ağustos 1915 / 21 Temmuz 1331 / 21 Ramazan 1333

Dünya Harbi’nin i‘lânının yıl dönümü

Başlaması, 20 Temmuz 1330 – 2 Ağustos 1914

Sağda: Alman İmparatoru İkinci Wilhelm

Solda: Avusturya – Macaristan İmparatoru ve Kralı Fransuva Jozef

Avrupa Harbi’nin yıl dönümü

Bugün bütün dünyayı saran harb, geçen senenin alafranga takvimle iki Ağustos’unda Almanya’nın harb 
tehlikesiyle karşılaşarak ilân etmiş olduğu seferberliğin ardından, harbe başlamak mecbûriyetinde 
kalması üzerine fiilen başlamıştı. Bugün bir sene oluyor ki bütün insanlık harb hâli ile baştanbaşa 
sarsılmakta, Avrupa’nın büyük bir kısmı savunma veya taarruz adıyla birbirleri üzerine yürümektedir.

Harb-i Umûmînin devr-i senevî-i ilânı

Mebde-i Zuhûru, 20 Temmuz 1330 – 2 Ağustos 1914

Sağda: Alman İmparatoru İkinci Wilhelm

Solda: Avusturya – Macaristan İmparatoru ve Kralı Fransuva Jozef

Avrupa Harbi’nin devr-i senevîsi

Bugün hâlâ bütün dünyayı işgâl etmekte olan umûmî harb, geçen senenin efrencî Ağustos’u ikisinde 
Almanya’nın birer gün fâsıla ile i‘lân eylemiş olduğu harb tehlikesi ve seferberlik merâsimini takîben 
harb hâline geçmek mecbûriyetinde kalması üzerine fiilen başlamış idi. Bugün bir sene oluyor ki bütün 
insanîyyet umûmî harb heyecanları ile baştanbaşa sarsılmakta, Avrupa’nın büyük bir kısmı tedâfi‘ ve 
tecâvüz nâmına yekdiğeri üzerine atılmakta devam ediyor.



Avrupa Haritası, 1914
Atatürk Kitaplığı Harita Kolleksiyonu
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İKDAM 27 Ramazan 1333 / 27 Temmuz 1331 / 9 Ağustos 1915

Resmî tebliğ

Seddü’lbahir’de sağ kanatta bir kısım siperlerimiz düşmana 
doğru kırk metre kadar yaklaşmıştır. Düşman 24 Temmuz’da 
bu kanada karşı gerçekleştirdiği iki taarruzda da muvaffak 
olamayıp siperlerin gerisine sürülmüş ve yalnız burada iki 
binden fazla kayıp vermiştir. 25 Temmuz’da siperlerimize, 
merkez ve sol kanadımıza karşı keşif kuvvetleriyle üç dört 
defa şiddetli ve sürekli taarruzlarda bulundularsa da hiçbir 
netice elde edemeyerek eski mevzîlerine geri çekildiler. 
Kahraman kuvvetlerimiz düşmanın devamlı hücûmlarını 
kırmakla kalmayıp karşı taarruzlarla düşman siperlerinin 
bir kısımına kadar girip yerleşmişlerdir. Burada düşmandan 
alınan esir sayısı yüz ona ulaşmıştır.

Barbaros Zırhlısı bu sabah Çanakkale’de bir düşman 
denizaltısı tarafından batırılmış ama hamdolsun 
mürettebâtının büyük kısmı kurtarılmıştır.

Tebliğ-i resmî

Seddü’l-bahir’de sağ cenâhta bir kısım siperlerimiz düşmana doğru kırk metre kadar ileri sürüldü. 24 Temmuz’da 
bu cenâha karşı icrâ edildiği iki taarruzunda da muvaffak olamayıp tard edilen düşmanın yalnız bu siperlerimiz 
önünde iki bini mütecâviz maktûlü görülmüştür. 25 Temmuz’da bu siperlerimize ve bi’l-hassa keşif kuvvetlerle 
merkez ve sol cenâhımıza karşı üç dört defa şiddetli ve sürekli icrâ ettikleri taarruzlarında da pek mühim zâyiâta 
mâruz kalarak hiçbir netice elde edemeyerek kâmilen eski mevzîlerine tard olundular. Kahraman kıt‘atımız 
düşmanın birbirini takip eden hücûmlarını kırmakla kalmayıp mukabil taarruzlarıyla düşmanın bir kısım siperlerine 
kadar girmişler ve bu siperleri düşman aleyhine çevirip yerleşmişlerdir. Burada düşmandan alınan üserâ miktarı 
yüz ona bâliğ oldu.

Barbaros Zırhlısı bu sabah Çanakkale’de bir düşman tahte’l-bahrı tarafından gark edilmiştir. Mürettebâtın kısm-ı 
a‘zamı kurtarıldı.

“Barbaros Hayreddin Zırhlısı”

Federal Alman Arşivi
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SABAH 16 Ağustos 1915 / 3 Ağustos 1331 / 5 Şevvâl 1333

Resmî tebliğ

2 Ağustos 331 tarihiyle umûmî karargâhtan 
tebliğ olunmuştur:

Kafkas cephesinde; Ruslarla birlikte Ermeni 
çetelerinin taarruzuna uğrayan Van şehri yirmi 
gün dayandıktan sonra Ruslar’ın eline geçmiş 
idi. Ancak 29 Temmuz’da askeri kuvvetlerimiz 

Van’ı geri aldılar. Ermeni çeteleri Rus müfrezeleriyle beraber birçok tahrîbât yapış olukları için şehrin 
tekrar elimize geçmesinin ardından Ruslar’la birlikte geri çekilmeye mecbûr oldular.

Tebliğ-i resmî

2 Ağustos 331 tarihiyle karargâh-ı umûmîden tebliğ olunmuştur: 

Kafkas cephesinde: Ruslarla beraber Ermeni çetelerinin taarruzuna düçâr olan Van şehri yirmi 
gün mukavemetten sonra ve Rusların yardımı gelmesi üzerine cüz’i kuvvette bulunan muhâfızları 
tarafından evvelce tahliye edilmiş idi. 29 Temmuz da kıt‘âtımız Van’ı istirdâd etti. Çeteler Rus 
müfrezeleriyle beraber bir çok tahrîbât yaparak ric‘at etmeye mecbur oldular.

“Doğubeyazıt”

Prof. Dr. Bingür Sönmez Arşivi
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TANİN 6 Şevvâl 1333 / 4 Ağustos 1331 / 17 Ağustos 1915

Moskof şeytanının korkunç yüzü

Erzurum’da yayınlanan ‘‘Albayrak’’ 
gazetesinde okunmuştur:

Ruslar ve Ermeniler, Oltu’nun Ezingor 
köyünde bütün erkekleri samanlığa 
hapsedip kadınların ırzına tecâvüz ettikten 

sonra köy halkından on kişiyi feci‘ şekilde katletmişlerken civârda bulunan gönüllü müfrezemizden 
birkaç kişi olayı haber alarak geceleyin köylülerin yardımına koşmuş ve kurtarabildiklerini bu 
canavarların elinden almışlardır. Vahşetin derecesine bakın ki on üç yaşında iki kızcağızı, tecâvüz 
ettikten sonra öyle dövmüşlerdir ki bütün kemikleri kırılan yavrucaklar hareket edemeyecek hâle 
gelmişlerdir. Askerlerimiz masûmları kımıldatmamak için hasırlar arasına koyarak Karnuvas karyesine 
götürmüşler; kızcağızlar, kırk gün ölü gibi yattıktan sonra ancak hareket edebilir hâle gelmişlerdir.

Moskof şenâatlerinden feci‘ levhalar

Erzurum’da münteşir ‘‘Albayrak’’ refîkimizde okunmuştur:

Oltu mülhakatından Ezingor köyünün bütün erkeklerini bir samanlıkta hapseden Ruslar ve 
Ermeniler’in, kadınların ırzına taarruz ile mutâdları vechile zikrinden bile vicdanları titreten şenâatler 
yapmışlar ve erkekleri öldürmeye kıyâm ile on kişiyi fecâatle mahvettikten sonra o civârda bulunan 
gönüllü müfrezesinden birkaç kişi mes’eleyi haber alarak geceleyin köye hücûm ve bîçâre mazlûmları 
canavarlar elinden tahlîs eylemişlerdir. Şenâatin derecesine bakmalı ki on üçer yaşında iki kızcağız 
kesret-i şenâatten hareket edemeyecek bir hâle gelmiş ve bu masûmlar hasır arasına konularak 
Karnuvas karyesine götürülmüş ve kırk gün yattıktan sonra ancak harekete muktedir olabilmişlerdir.

“Dinlenen Rus askerleri”

Prof. Dr. Bingür Sönmez Arşivi
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İKDAM 10 Şevvâl 1333 / 8 Ağustos 1331 / 21 Ağustos 1915

Çanakkale mektupları

Ezine kasabasında İngilizler’in Hilâl-i Ahmer 
Hastanesi’ne bomba atması

Hâin düşman cinayetlerine birini daha ilâve etmiştir. 
Hilâl-i Ahmer Hastanesi’ne attığı bomba hastaneye 
bitişik bir evin üzerine düştü. Bu evi tamamen yıktı 
yaktı. Patlama sırasında kârgîr hastanenin duvarında iki 
buçuk metre genişliğinde dört metre uzunluğunda bir 
delik açıldı. Bu delikten dökülen taş toprak evde yatan 
bir hasta askerin üzerine yıkıldı ve ölümüne sebep oldu.

Parçalanan birkaç misket bombasının patladığı yere 
otuz metre uzaktaki hastane dâiresinin dış ve iç 
duvarlarını deldi. Hastanenin karşısında bulunan diğer 
bir evin cephesi de patlamanın şiddetinden parça 
parça oldu.

Cenâb-ı Hakk’ın korumasıyla bomba hastanenin 
çatısına düşmeyerek bitişiğindeki evin üzerine isâbet 
etti ve çok şükür o evde oturan beş altı çocuklu aile de 
o sabah bir köye gittikleri için evde değillerdi.

Medeniyyet iddiasında bulunan İngilizler’in 
alçaklıklarına işte bu cinâyetleri yeni bir delil 
oluşturuyor.

M. Burhaneddin

Çanakkale mektupları

Ezine kasabasının faaliyet-i hayâtiyyesi – İngilizler’in 
Hilâl-i Ahmer Hastanesi’ne bomba atması

Hâin düşman silsile-i cinâyâtına leîmâne bir cinâyet 
daha ilâve etmişti. Hilâl-i Ahmer Hastanesi’ne attığı 
bomba hastaneye muttasıl hânenin üzerine düştü. 
Bu evi kâmilen yıktı yaktı. İnfilâk sırasında kârgîr 
hastanenin duvarında iki buçuk metre arzında dört 
metre tûlunda bir rahne açıldı. Bu delikten dökülen 
taş toprak evde yatan bir hasta neferin üzerine yıkıldı. 
Hasta bir neferimizin sebeb-i mevti oldu.

İnkisâr eden birkaç misket nokta-i infilâk otuz metre 
uzaktaki etıbbâ dâiresinin hârici ve dâhili duvarlarını 
deldi. Hastanenin karşısında bulunan diğer bir hânenin 
cephesi de infilâkın şiddetinden parça parça oldu.

Cenâb-ı Hakk’ın hıfz-ı samedânîyyesine teşekkür olunur 
ki bomba hastanenin çatısına düşmeyerek ittisâlindeki 
hânenin üzerine isâbet etti ve lehü’l-hamd o hanede 
oturan beş altı çocuklu aile de o sabah bir köye 
gittikleri için evde bulunmadılar.

Medenîyyet iddiasında bulunan İngilizler’in 
alçaklıklarına işte bu cinâyetleri yeni bir delil-i şeni‘ 
teşkîl ediyor.

M. Burhaneddin
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TASFÎR-İ EFKÂR 18 Ağustos 1915 / 5 Ağustos 1331 / 7 Şevvâl 1333

Çanakkale’de düşmanlarımız yine âciz, yine çaresiz!

Düşmanlarımızın Gelibolu yarımadasında bu kez başladıkları şiddetli taarruzun 
şekli yavaş yavaş belli olmaya başladı. Aylardan beri “Seddü’l-bahir” ve “Arıburnu” 
bölgelerine tıkılarak bir adım ileri gitmeye muvaffak olmayan İngiliz ve Fransızlar, 
yeni bir noktadan taarruz ve hücûm ederek boğazı zabtetmek istiyorlar. Fakat gerek 
Seddü’l-bahir’de ve gerek Arıburnu’nda beş aya yakın bir zamandan beri, dünyanın 
her cins insanlarından oluşan İngiliz ve Fransız kuvvetlerini denizin kenarlarına 
yapışıp kalmaya mecbur eden fedâkâr ve cesur askerlerimiz bu kez de “Anafartalar” 
taraflarına çıkmış olan yeni düşman kuvvetlerini kahramanca muhârebelerden 
sonra mağlûb ederek sahilin dar bir kısmına sürmeye muvaffak olmuşlardır.

Çanakkale’de düşmanlarımız yine âciz ve nâçâr!

Düşmanlarımızın Gelibolu şibh-i cezîresinde bu defa başladıkları taarruz-u şedîdin 
eşkâli yavaş yavaş teayyün etmeye başladı. Aylardan beri Seddü’l-bahir ve 
Arıburnu mıntıkalarına tıkılarak bir adım ileri gitmeye muvaffak olmayan İngiliz ve 
Fransızlar, nihayet yeni bir noktadan taarruz ve hücûm ederek boğazı zabtetmek 
emeline vâsıl olmak istiyorlar. Fakat gerek Seddü’l-bahir’de ve gerek Arıburnu’nda 
beş aya yakın bir zamandan beri, dünyanın her cins insanlarından mürekkeb olan 
İngiliz – Fransız kuvvetlerini denizin kenarlarına yapışıp kalmaya mecbur eden 
fedâkâr ve şeci‘ askerlerimiz bu defa da Anafarta taraflarına çıkmış olan yeni 
düşman kuvvetlerini kahramânâne muhârebelerden sonra, mağlûb ederek sahilin 
dar bir sahasına tarda muvaffak olmuşlardır.
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SABAH 12 Ağustos 1915 / 30 Temmuz 1331 / 1 Şevvâl 1333

Hilâl-i Ahmer çiçeklerini alınız

— İstanbul ahâlisine —

Vatandaşlar, bayramın birinci günü sevgili İstanbul’un 
her köşesinde iyilik ve şefkat baharının kızıl, beyaz 
çiçekleri açılacak. Hepimiz, içinde vatanın büyük 
aşkı kaynayan göğüslerimizi onlarla süsleyelim. 
Bir kahramanın ak alnı üstünde açılmış bir kırmızı 
yara gibi beyaz sînesinde kanlı bir hilâl ağlayan 
bu çiçekler için hepimizin vereceği küçük paralar 
toplanacak, birikecek; sargı, ilaç, gıda olacak, 
İstanbul kapılarını beklerken yaralanan askerlerimiz 
bunlarla şifâ bulacak.

Hilâl-i Ahmer çiçeklerini alınız

— İstanbul ahâlisine —

Vatandaşlar, bayramın birinci günü sevgili İstanbul’un 
her köşesinde hamiyyet ve şefkat baharının al beyaz 
çiçekleri açılacak. Hepimiz, içinde vatanın büyük 
aşkı kaynayan göğüslerimizi onlarla süsleyelim. 
Bir kahramanın ak alnı üstünde açılmış bir kırmızı 
yara gibi beyaz sînesinde kanlı bir hilâl ağlayan 
bu çiçekler için hepimizin vereceği küçük paralar 
toplanacak, birikecek; sargı, ilaç, gıda olacak, 
İstanbul kapılarını beklerken yaralanan askerlerimiz 
bunlarla şifâ ve hayat bulacak.

Servet-i Fünûn 25 Eylül 1330 / 18 Zilkâde 1332

“Hilâl-i Ahmer için, masum yavruların hizmeti”
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TASFÎR-İ EFKÂR 17 Ağustos 1915 / 4 Ağustos 1331 / 6 Şevvâl 1333

Yaralı bir askerle

Diyordu ki: Dört gün evvel yine hücûm ettik. Siz bizim Çanakkale 
hücûmlarını görmediniz mi?

- Hayır yalnız ben değil, o hücûmları dünya da görmemişti...

- Süngülerle hücûm ettik. Ne kadar düşman çiğnedik. Ne kadar vakit 
geçti bilmiyorum, ayaklarımda, bacaklarımda bir ıslaklık duydum. Baktım, 
denize girmişiz!

Demek Çanakkale muharebeleri, İslâmiyeti kumları birer kıvılcım olan 
çöllerden alıp, önündeki bütün topraklardan büyük bir zaferle geçirdikten 
sonra atını sahilden denize sürerek : “İlahî! Bu okyanus, önüme çıkmasaydı 
İslâmiyeti daha ileri götürürdüm.” diyen Ukbe bin Nâfi gibi çarpışıyorlar.

Yaralı bir askerle

Diyordu ki: Dört gün evvel yine hücûm ettik. Siz bizim Çanakkale 
hücûmlarını görmediniz mi?

- Hayır yalnız ben değil, o hücûmları dünya da görmemişdi...

- Süngülerle hücûm ettik. Ne kadar düşman çiğnedik. Ne kadar vakit geçti 
bilmiyorum, ayaklarımda, bacaklarımda bir yaşlık duydum. Baktım, denize 
girmişiz!

Demek Çanakkale mehâcimleri, İslâmiyeti kumları birer kıvılcım olan 
çöllerden muazzam ve muzaffer olarak geçirdikten sonra atını o zaman 
aksa-i arazi addolunan bir sahilden ummana sürerek : “İlahî! Bu derya-yı bî 
intihâ mâni‘-İ meşi ve hareket olmasa idi İslâmiyeti daha ileri götürürdüm” 
diyen serdâr-ı cihangîr-i şiâr-ı Arab’ın azm ü cezmiyle, hâlet-i rûhîyyesiyle 
muhârebe ediyorlar.
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TANİN 19 Şevvâl 1333 / 17 Ağustos 1331 / 30 Ağustos 1915

Anafartalar’daki zaferimiz

Çanakkale, 16 Ağustos – Size müjdeleyebilirim ki, 
Hakk’ın yardımıyla Anafartalar Ovası düşmanın 
son ümitlerinin ebedi mezarı olacaktır. Üç gündür 
devam eden muhârebe bunu isbât etmiş oldu. 
Askerlerimizin gösterdiği cesâret ve fedâkârlığı 
anlatacak cümle bulmaktan acizim. Düşmanın 
Anafartalar’a asker çıkarırken bütün hedefinin 
Arıburnu karşısındaki mevzilerimizin sağ kanadına 
hâkim olan Kocaçimen Dağı’nı ele geçirmek olduğu 
anlaşılıyordu. 13 Ağustos’ta büyük bir taarruza 
giriştiler. Her taarruzu kendisine kanlı bedellere 
mâl oldu. Azmakdere güneyinde üç bölük düşman 
kuvvetine üç dört saatlik bir muhârebe neticesinde 
çok büyük kayıplar verdirilmiştir. 15 Ağustos 
itibârıyle bu üç günlük muhârebe düşman zâyiâtını 
20 bine çıkarmıştır. Alınan esirler zâyiâtın daha fazla 
olduğu konusunda hem fikirdirler. Esirlerin ifâdesine 
göre düşman kuvvetleri, askerlerini karaya yerdeki 
ölü askerlerin çokluğundan korkmasınlar diye 
geceleyin çıkarıyorlarmış. 

Anafartalar’daki muzafferiyetimiz

Çanakkale, 16 Ağustos – Sizi tebşîr ederim, avn-i 
Hakk’la Anafartalar Ovası düşmanın son ümitlerine 
yakında ebedi medfen olacaktır. Üç gündür cereyân 
eden muhârebe umûmun bu kanâatini tamamıyla 
isbât etmiş oldu. Askerlerimizin gösterdiği cesâret ve 
fedâkârlığı tasvîr edecek cümle bulmaktan acizim. 
Düşmanın Anafartalar’a daha bidâyet-i ihrâcında 
bütün emelinin Arıburnu karşısındaki mevzi’lerimizin 
sağ cenâhına hâkim olan Kocaçimen Dağı’nı elde 
etmek olduğu anlaşılıyor idi. Buna var kuvvetini 
sarfetti. Bu uğurda kuvvetinin nısfını fedâ etmişken 
bir neticeye muvaffak olamadı. İlk hezimetinin 
yorgunluğunu bir hafta kadar istirahâtle giderdikten 
sonra 13 Ağustos’ta bu hedefe nâil olmak için 
tekrar tekrar akûrâne taarruz etti. Her taarruzu 
kendisine kanlı zâyiâta mâl olmaktan başka bir 
netice vermedi. Yalnız Azmakdere cenûbunda üç 
fırka kadar tahmin edebildiğim düşman kuvveti 
üç dört saatlik bir muhârebe neticesinde hemen 
üçte bire tenezzül etti. 15 Ağustos günü bu telefât 
miktarı hiç aldanmayan takdîrkâr nazarlar önünde 
lâekal 10 bini buldu. Mecrûhlarıyla beraber bu 
üç günlük muhârebe düşman zâyiâtını 20 bine 
çıkarmıştır. Bilâhare alınan esirler telefâtın daha 
fazla olduğunu müttehiden beyân ediyorlar. Esirlerin 
ifâdesine nazaran düşman karaya çıkan taze 
efrâdını telefâtının kesretinden ürkütmemek için 
bunları geceden ileri hatlara sürüp daha gündüzü 
göstermeden hemen taaruza sevk etmekte idi.

Harb Mecmuası Kânun-i Evvel 1331 / Safer 1334

“Anafartalar Grubu Kumandanı 
Miralay Mustafa Kemal Bey”
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“Harb pilotlarımız uçaklarının önünde”

Necmettin Özçelik Arşivi

“Türk makineli tüfek takımı Çanakkale cephesi”

Federal Alman Arşivi
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Çanakkale üzerinde Türk harb uçakları” 

Yrd. Doç. Dr. Lokman Erdemir Arşivi

“Esad Paşa ve karargâh-ı erkân-ı harbîyyesi”

Necmettin Özçelik Arşivi
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Lokman Erdemir Arşivi
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Necmettin Özçelik Arşivi

“Döneme ait kartpostal ve zarflar.”
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“Asker Mektubu” 

Lokman Erdemir Arşivi



241Havâdis; 1914-1915

“Döneme ait mektup zarfları”
Necmettin Özçelik Arşivi

“Döneme ait pullar”
Lokman Erdemir Arşivi
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Asım’dan bir parça

Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?  
En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi.  
-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya-  
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.  
Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!  
Nerde-gösterdiği vahşetle “Bu bir Avrupalı” 
Dedirir yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,  
Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!  
Eski dünya, yenidünya, bütün akvâm-ı beşer,  
Kaynıyor kum gibi, mahşer mi, hakikat mahşer.  
Yedi iklimi cihânın duruyor karşında,  
Ostralya’yla beraber bakıyorsun: Kanada!  
Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk:  
Sâde bir hâdise var ortada; vahşetler denk.  
Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ...  
Hani, tâuna da züldür bu rezil istilâ!  
Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asil,  
Ne kadar gözdesi mevcûd ise hakkıyle, sefil,  
Kustu Mehmedciğin aylarca durup karşısına;  
Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.  
Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz...  
Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.  
Sonra mel’undaki tahribe müvekkel esbâb,  
Öyle müdhiş ki; eder her biri bir mülkü harâb.  
Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;  
Beriden zelzeleler kaldırıyor a‘mâkı;  
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;  
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.  
Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım,  
Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam.  
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;  
O ne müthiş tipidir savrulur enkâz-ı beşer...  
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, 
ayak,  
Boşanır sırtlara vâdilere, sağnak sağnak.  
Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller,  
Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller.  
Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere,  
Sürü halinde gezerken sayısız tayyare.  
Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler… 
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler!  
Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;  
Alınır kal‘a mı göğsündeki kat kat iman?  
Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?  
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SEBİLÜRREŞÂD, No: 608, Cilt: 247 Zi’l-hicce 1342 / 

10 Temmuz 1340

Çünkü te’sis-i İlâhi o metin istihkâm.  
Sarılır, indirilir mevki-i müstâhkemler,  
Beşerin azmini tevkîf edemez sun‘i beşer;  
Bu göğüslerse Hudâ’nın ebedi serhaddi;  
“O benim sun‘i bedi‘im, onu çiğnetme” dedi.  
Asım’ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek 
İşte çiğnetmedi nâmusunu, çiğnetmeyecek.  
Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...  
O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,  
Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,  
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!  
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!  
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.  
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhîdi...  
Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.  
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?  
“Gömelim gel seni tarihe” desem, sığmazsın.  
Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb...  
Seni ancak ebediyyetler eder istiâb.  
“Bu, taşındır” diyerek Kâbe’yi diksem başına;  
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;  
Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle,  
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;  
Ebr-i nîsânı açık türbene çatsam da tavan,  
Yedi kandilli Süreyyâ’yı uzatsam oradan;  
Sen bu âvizenin altında, bürünmüş kanına,  
Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,  
Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;  
Gündüzün fecr ile âvizeni lebriz etsem;  
Tüllenen magribi, akşamları sarsam yarana...  
Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.  
Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini,  
Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddin’i,  
Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran...  
Sen ki, İslam’ı kuşatmış, boğuyorken hüsrân,  
O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;  
Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın;  
Sen ki, asâra gömülsen taşacaksın...Heyhât,  
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...  
Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,  
Sana âğûşunu açmış duruyor Peygamber.

Mehmed Akif
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İKDAM 28 Şevvâl 1333 / 26 Ağustos 1331 / 8 

Eylül 1915

Yeryüzünün yarısından 
büyük bir kısmıyla harb 

ediyoruz

Görsel: Yeni ve eski dünyada 
Rusya, İngiltere, Fransa, Japonya, 

İtalya, Belçika, Sırbistan ve 
Karadağ ile Türkiye, Almanya ve 
Avusturya-Macaristan’a ait arazi

710 milyona karşı 155 milyon harb 
ediyor ve üstün geliyor

Savaş başladığından beri bir 
sene ve bir aydan beş altı 

gün fazla bir müddet geçmiş 
bulunuyor. Bu müddet zarfında 
beş büyük ve üç küçük devlet 

Merkez Avrupa Hükûmetleri’yle 
Türkiye’ye harb ilân etti. 

Dünya’nın yarısından büyük 
bir sahaya ve nüfûsa sahip 

olan düşman hükûmetleri bu 
üç kahraman müttefike karşı 

şimdiye kadar hiçbir başarı 
elde edemediler. En korkulacak 

düşman diye sunulan Rusya, 
en ağır darbelerle mâlûbiyetten 

mâlûbiyete düştü, Fransızlar 
ve İngilizler, Almanlar’ın başka 

cephede çarpıştıkları sırada hiçbir 
varlık gösteremediler.

Kürre-i arzın nısfından 
büyük bir kısmıyla harb 

eden İttifâk-ı Müselles

Yeni ve eski dünyada Rusya, 
İngiltere, Fransa, Japonya, İtalya, 

Belçika, Sırbiye ve Karadağ ile (Türkiye, Almanya ve Avusturya-Macaristan)’a âid arazi

710 milyona karşı 155 milyon harb ediyor ve gâlib geliyor

Harb-i umûmînin zuhûrundan beri bir sene ve bir aydan beş altı gün fazla bir müddet geçmiş bulunuyor. Bu 
müddet zarfında beş büyük ve üç küçük devlet Avrupa-i Merkezî Hükûmetleri’yle Türkiye’ye i‘lân-ı harb etti. 
Dünya’nın nısfından büyük bir sahaya ve azîm bir yekûn-i nüfûsa mâlik olan düşman hükûmetleri bu müthiş 

tefevvuklarıyla beraber üç kahraman müttefike karşı şimdiye kadar hiçbir muvaffakiyet elde edemediler, 
muvaffakiyetten sarf-ı nazar, ittifaklarının en kavî rüknü zannolunan Rusya, en ağır darbelerle mâlûbiyetten 

mâlûbiyete düştü, Fransızlar ve İngilizler, Almanlar’ın başka cephede maşgûl bulundukları bir zamanda hiçbir 
hareket gösteremediler.
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TASFÎR-İ EFKÂR 2 Eylül 1915 / 20 Ağustos 1331 / 22 Şevvâl 1333

Çanakkale’de şanlı zafer

Alman İmparatoru’nun Enver Paşa’ya verdiği nişan hakında

Yukarıda: Millet ve ordunun şânını yücelten Çanakkale zaferi

Aşağıda: Almanya İmparatoru tarafından Çanakkale’de 
ordularımızın gösterdikleri büyük cesâret ve fedâkârlığın bir 
teşekkürü olmak üzere Enver Paşa’ya verilen Askerî Liyâkat 
Nişânı.

Solda: Çanakkale’ye insafsızca hücûm eden dünyanın en 
kuvvetli iki devletinin müthiş silahlarına karşı halifeliğin 
kapılarını yalnız sînesi ve süngüsü ile çok büyük bir 
cesâret ve fedakârlık göstererek kahramanca müdâfaa‘ ve 
muhâfaza eyleyen Türk Askerleri’nin başkumandanı.

Dünkü gazeteler Çanakkale’de Anafartalar cephesinde 
düşman hücûmlarına şiddetli darbeler indirerek düşmanı 
geri püskürtmemiz hakkında Almanya İmparatoru 
tarafından Harbîyye Nâzırı Enver Paşa’ya çekilen telgrafı 
ve Enver Paşa’nın verdiği cevabı yayınladılar. İmparator, 
bu telgrafında ordularımızın Çanakkale harbinde, teknoloji, 
silah ve techizât bakımından bizden üstün olan düşmanlara 
karşı aylardan beri gösterdiğimiz olağanüstü cesâret ve 
fedâkârlığı büyük bir takdîrle karşılayarak bu zafer için 
Enver Paşa’ya en büyük askerî nişân olan Askerî Liyâkat 
Nişânı’nı takdim ettiğini açıkladı.

Çanakkale’nin şân-ı zaferi

Alman İmparatoru’nun Enver Paşa’ya verdiği nişan 
münâsebetiyle

Yukarıda: Millet ve ordunun şân-ı celâdeti bir kat daha a‘la 
eyleyen Çanakkale sahne-i zaferi

Aşağıda: Almanya İmparatoru tarafından Çanakkale’de 
ordularımızın gösterdikleri havârik-ı celâdet ve besâletin bir 
nişâne-i şükrânı olmak üzere bu defa Enver Paşa’ya verilen 
Liyâkat-i Askerîyye Nişânı.

Solda: Çanakkale’ye akurâne hücûm eden dünyanın en 
kuvvetli iki devletinin müthiş eslihasına karşı hilâfet kapılarını 
yalnız sînesi ve süngüsü ile cidden şâyeste-i mufahharet-i 
hâvârık-ı celâdet ve besâlet göstererek kahramanâne 

müdâfaa‘ ve muhâfaza eyleyen cünûd-u mensûre-i İslâmîyye’nin bir mümessil-i zî hâmâseti

Dünkü gazeteler Çanakkale’de Anafartalar cephesinde mehacîm-i düşmana şiddetli darbeler havalesiyle 
kendisini tevkife muvaffak olmamız münasebetiyle Almanya İmparatoru tarafından Harbîyye Nâzırı Enver 
Paşa’ya çekilen telgrafnâmenin ve Enver Paşa’nın i‘tâ eylediği cevabın sûretlerini neşreylediler. İmparator bu 
telgrafnâmesinde ordularımızın Çanakkale sahne-i harbinde, esliha ve vesaitçe gayet fâik düşmanlara karşı 
aylardan beri gösterdiği hâvârik-i besâleti kemâl-i şükran ve imtinân ile yâd eyledikten sonra bu âsâr-ı celâdete 
bir nişâne takdîr olmak üzere en büyük askerî nişânı olan “Liyâkât-ı Askerîyye Nişânı” Enver Paşa’ya i‘tâ ettiğini 
ilâve eylemekte idi.
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İKDAM 8 Zi’l-ka‘de 1333 / 4 Eylül 1331 / 17 Eylül 1915

Resmî tebliğ

3 Eylül 331 tarihiyle umûmî karargâhtan tebliğ 
olunmuştur:

Çanakkale cephesinde: Vaziyette değişiklik 
olmadı. Anafartalar’da sağ kanadımız top 
ateşleriyle düşmana siperlerinde rahat vermedi. 
Hisarlık dışına yaklaşmak isteyen düşman 
torpidosu topçu ateşlerimizle kaçırıldı. Sahil 
bataryalarımız düşmanın torpil gemileriyle 
Seddü’lbahir mıntıkasında düşman hedeflerini 
başarıyla topa tutmuştur.

Süveyş Kanalı sahilinde hareket eden keşif 
kollarımızdan biri 23 Ağustos gecesi Kuntara’nın beş kilometre güneyinde kanalda savaş malzemesi taşıyan 
bir İngiliz dubasını ateş altına alarak etkisiz hale getirmiş ve bu mevkînin civârında bulunan bir düşman 
bölüğünü de ateş baskınlarıyla tâciz etmiştir. Diğer bir keşif kolumuz 27-28 Ağustos gecesi düşmanın 
kanalda küçük Acıgöl’ün doğusunda telsiz telgraf istasyonunu dinamitle patlatmıştır.

Başka cephelerden mühim haberler yoktur.

Tebliğ-i resmî

3 Eylül 331 tarihiyle karargâh-ı umûmîden tebliğ olunmuştur:

Çanakkale cephesinde: Vaziyette tebeddül olmadı. Anafartalar’da sağ cenâhımız karşısında düşmanın 
yapmakta olduğu tahkimât, ateşlerimizle men‘ edildi. Hisarlık birûnuna yaklaşmak isteyen düşman torpidosu 
topçu ateşlerimizle kaçırıldı. Sahil bataryalarımız düşmanın torpil gemileriyle Seddü’l-bahir mıntıkasında 
mühim görünen düşman hedeflerini muvaffakiyetle topa tutmuştur.

Süveyş Kanalı sahilinde hareket eden keşif kollarımızdan biri 23 Ağustos gecesi Kuntara’nın beş kilometre 
cenûbunda kanalda malzeme-i harbîyye taşıyan bir İngiliz dubasını ateş altına alarak içindekiler itlâf ve bu 
mevkî‘nin civârında bulunan bir düşman bölüğünü de ateş baskınlarıyla tâciz etmiştir. Diğer bir keşif kolumuz 
27-28 Ağustos gecesi kanalda küçük Acıgöl’ün şarkında telsiz telgraf istasyonunu dinamitle berhevâ etmiştir.

Başka cephelerden mühim mâlûmât yoktur.

SABAH 6 Eylül 1915 / 24 Ağustos 1331 / 26 Şevvâl 1333

Resmî tebliğ

23 Ağustos 331 tarihiyle umûmî 
karargâhtan tebliğ olunmuştur:

Çanakkale cephesinde İngilizler’in 
7.E. işaretli denizaltısı 22 Ağustos’ta 
Çanakkale’de batırıldı. Mürettebâtı 

tamamen esir edildi.

Tebliğ-i resmî

23 Ağustos 331 tarihiyle karargâh-ı umûmîden tebliğ olunmuştur:

Çanakkale cephesinde İngilizler’in 7.E. işaretli tahtelbahrı 22 Ağustos’ta Çanakkale’de batırıldı. 
Üç zâbıt ve 25 neferden ibâret olan mürettebâtı, kâmilen esir edildi.
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“Avcı siperi”

Necmettin Özçelik Arşivi

“Seyyar top birliği”

Necmettin Özçelik Arşivi
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İKDAM 26 Şevvâl 1333 / 24 Ağustos 1331 / 6 Eylül 1915

Amerika ile Almanya arasındaki mesele

“Luzitanya” ismindeki büyük transatlantik 
vapurunun bir Alman denizaltısı tarafından 
İngiltere’nin güneyinde bombalanması Amerika 
ile Almanya arasında mühim bir gerginliğe sebep 
olmuştu. Amerika Cumhurbaşkanı Wilson, bu büyük 
İngiliz ticaret vapurunda birçok Amerikalı’nın da 
seyâhat etmekte olduğunu ileri sürerek böyle 
vapurların bombalanmasının devletler hukukuna 
aykırı olduğunu iddiâ ediyordu. Alman yetkililer 
Luzitanya’nın Fransa ve İngiltere’ye ait pek çok 
top ve mühimmât yüklü olduğunu İngiltere bile 
itirâf etmişken Amerika’nın niçin bu geminin 
batırılmasında devletler hukukunun hiçe sayıldığını 
söyleyerek Almanya’ya haksızlık yaptığını merak 
ettiklerini açıkladılar.

Amerika ile Almanya arasındaki mesele münâsebetiyle

“Luzitanya” ismindeki büyük transatlantik vapurunun bir Alman tahte’l-bahrı tarafından İngiltere’nin cenûbunda 
torpillenmesi Amerika ile Almanya arasında mühim bir ihtilâfa sebep olmuştu. Amerika Reîs-i Cumhûru Wilson, 
bu büyük İngiliz ticaret vapurunda birçok Amerika teb‘asının da seyâhat etmekte olduğunu ileri sürerek bu kabîl 
ticaret vapurlarının torpillenmesini hukûk-u düvele münâfi bulunduğunu iddiâ ediyordu. Almanya Luzitanya’nın 
Fransa ve İngiltere’ye âid ve Almanya Ordusu’na karşı isti‘mâli edilecek pek çok top ve mühimmât yüklü 
olduğunu hatta İngiltere’de de itirâf edildiği veçhile, İngiliz vapurunun birkaç topla teslîh dahî edilmiş bulunduğu 
cevabını vererek böyle vesâit-i taarruzıyeye mâlik bir geminin garkında haksız olmadığını gösterdi.

İKDAM 17 Zi’l-ka‘de 1333 / 13 Eylül 1331 / 26 Eylül 1915

Seyyid İsmâil Hazretleri ve cihâd-ı ekber

Bağdat 12 Eylül –Câferîyye Reîsi Seyyid İsmâil 
Hazretleri Kerbelâ Ulemâları, memurları ve 

ahâlisinden İmam Hüseyin Efendimiz’in mübârek 
mezarı başında yaptığı bir konuşmada Hüseyin 
Efendimiz’in kılıcını indirip kınından çıkarmış ve 

sallayarak şöyle hitâb etmiştir:

“Ey Müslimîn! İslâm Dini’nin koruyucusu olan 
Osmanlı Hükûmeti’nin yardımı ve şu üstüne 
bastığımız mukaddes toprağın zâlimlerden 

temizlenmesiyle yüce ve temiz rûhu şâd olacak 
olan şehidlerin piri Hazreti Hüseyin’den şu kılıcı alınız. Ravza-i Mutahhara’yı ve birçok mübârek topraklarla 

birlikte Irak’ı da müdafaa eden Türk Devleti’nin kumandanına teslim ediniz.”

Seyyid İsmâil Hazretleri ve cihâd-ı ekber

Bağdat 12 Eylül – Ecille-i Müctehidîn-i Câferiyye’den Sadre’l-ulemâ Seyyid İsmâil Hazretleri Kerbelâ Sâdât-ı 
Ulemâ, memûrîn, eşrâf ve ahâlisinden İmam Hüseyin Efendimiz’in Merkad-i Mübârek’ine davet ettiği bir cem‘i 

gafîr muvâcehesinde kubbe-i muallâda mine’l-kadîm muallak duran murassa‘ ve tarihî kılıcı indirip kınından 
çıkarmış ve sallayarak huzzâra hitâb-ı âtîde bulunmuştur:

“Ey Müslimîn! Hâmi-i din-i mübîn olan Hükûmet-i Osmanîyye’nin nusreti ve şu arz-ı mukaddesin levs-i a‘dâdan 
tathîriyle rûh-i pâki şâd olacak olan Hazret-i Seyyid-ü’ş-şühedâ’dan şu kılıcı alınız. Şu Ravza-i Mutahhara’ya ve 

birçok (ıtbât-ı) mübârekeye makarr olan hıtta-i Irakîyye müdâfi‘-i kumandan-ı umûmîye teslim ediniz.”
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İKDAM 27 Şevvâl 1333 / 25 Ağustos 1331 / 7 Eylül 1915

Hicâz Sâhilinde

Harb karargâhından:

Tebük, 10 Ağustos 331

İngilizler’in hicâz ve Ravza-i Mutahhara’ya hakaret için Hicâz sahilini 
bombaladıkları esnâda bıraktıkları büyük beyaz bayrak binlerce 
Müslümanı galeyâna getirmiştir. Toplanan gençler; “Biz Ravza-i Mutahhara 
sahillerinde beyaz bayrak açarak alçalacak değiliz; milletin namusunun 
güvencesi olan al sancak altında din ve vatan uğrunda şehâdete geldik ve 
İngilizler’le son nefesimize kadar muhârebe edeceğiz” diye yemin etmişler 
ve İngilizler’in bıraktıkları bayrağı da yakmışlardır. İngilizler’in bu aşağılık 
tavrı Müslümanlar arasındaki kardeşlik bağlarını, İngiltere’ye karşı ise 
düşmanlığı körüklemeye yaramıştır.

Hicâz Sevâhilinde

Harb matbuât karargâhından:

Muhâbir-i mahsûsamızdan: Tebük, 10 Ağustos 331

İngilizler’in Hicâz sahilindeki e’l- Âl mersâsını hiçbir netice vermeyen 
bombardımanları esnâsında kıt‘alarımıza bıraktıkları büyük beyaz bayrağın 
arz-ı hicâz ve Ravza-i Mutahhara’ya karşı tazammun eylediği mânâ-i 
hakaretten pek ziyâde müteheyyic olan binlerce mücâhidîn-i arabân 
ictima‘ ederek “Biz Ravza-i Mutahhara sahillerinde beyaz bayrak açarak 
zelîl olmaya değil milletin nâmusunu tecessüm ettiren al sancak altında 
din ve vatan uğrunda şehâdete geldik ve İngilizler’le son nefesimize kadar 
muhârebe edeceğiz” diye yeniden ahd ü misâk etmişler ve İngilizler’in 
bıraktıkları bayrağı da yaktıkları bir ateşe atarak ihrâk etmişlerdir. 
İngilizler’in bu alçakçasına muâmele ve vesâite mürâcâatı İslamlar 
arasındaki uhuvvet ve teâvünün teşdîd ve takviyesine vesile olmakla 
beraber bütün Arabân’ın İngilizler’e karşı lânet ve nefretini celbeylemiştir.

Harb-i Umûmî Albümü

Kızıldeniz sahilindeki 
akıncılarımız

“Bahr-i Ahmer sevâhilindeki 
akıncılarımızdan bir kısmı”
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Şam’daki Cemal Paşa Caddesi üzerinde hâlk ve Türk askerleri

Federal Alman Arşivi

Kanal harekâtında orduya destek veren yerli halk develeriyle silah taşıyorlar

Federal Alman Arşivi



251Havâdis; 1914-1915

İKDAM 22 Zi’l-ka‘de 1333 – 18 Eylül 1331 – 1 Teşrîn-i evvel 1915

Mukaddes Emânetler, Irak Ordusu’nda

Bağdat 15 Eylül – Kerbelâ ihtifâlinde alınan karar üzerine İmam 
Hüseyin Efendimiz’in mübârek kılıcını ve İmam Abbas Efendimiz’in 
sancağını Irak Cephesi Ordusu’na götürmekle görevlendirilen 
memur heyeti bugün Bağdat’a gelmiş ve halkın heyecanlı 
alkışları arasında karşılanmıştır. Mukaddes Emânetler’in ordumuza 
gönderilmesi Irak’ta büyük bir sevinç uyandırmış ve İngilizler’e 
karşı verdiğimiz savaşta halkın gayretini son noktaya getirmiştir. 
Emanetlerin teslim töreni ise şimdiye kadar eşi görülmemiş bir 
coşkuyla gerçekleşmiştir.

Irak Ordusu’nda Emânât-i Mukaddese

Bağdat 15 Eylül – Kerbelâ ihtifâl-i dinîyyesinde müttehiz mukarrarât üzerine İmam Hüseyin Efendimiz’in seyf-i 
celâdetleriyle İmam Abbas Efendimiz’in ilm-i saadetlerini Irak Ordu-yu Hümâyûnu’na îsâle memur hey’eti bugün 
Bağdat’a gelmiş ve binlerce halkın heyecanlı alkışları arasında karşılanmıştır. Emânât-i Mukaddese’nin Ordu-yu 
Hümâyûn’a ihdâsı Irak’ta ta‘rifi kabil olmayan bir galeyân-ı hamiyyet uyandırmıştır. Merâsim-i tevdi‘ ise şimdiye 
kadar emsâli görülmemiş bir sûrette icrâ olunmuştur.

TESVÎR-İ EFKÂR 29 Teşrîn-i evvel 1915 / 16 Teşrîn-i evvel 1331 / 20 

Zi’l-hicce 1333

Bir senelik muhârebelerimizin sahası

Düşmanlarla aramızda bir seneden beri 
hudutlarımızda ve denizlerimizde devam eden 
muhârebelerin başlıca noktalarını gösteren harita

Bir senelik muhârebâtımızın sahne-i 
cereyânı

Düşmanlarla aramızda bir seneden beri 
serhadlerimizde ve denizlerimizde müsâdemât 
ve muhârebât vukû‘ bulan başlıca noktaları 
gösteren umûmî harita
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İtilâf Devletleri Propaganda Afişi:
“İngiliz kadınları harbe gidin diyor!” 
Uğural Vanthoft Arşivi
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Seferberlik İlânı: 
“Seferberlik var! Asker olanlar silah altına Seferberliğin birinci günü”
Uğural Vanthoft Arşivi
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Osmanlı – İtilâf Devletleri

16 Teşrîn-i evvel 1330

Resim: Üç yüz milyon Müslüman’ın dayanağı olan 
halifelik makamı

Harbin yıl dönümü 19 Zi’l-hicce 1332

Resim: Muhâfaza ve müdâfaa‘sında gösterilen 
fedâkârlık sâyesinde üç yüz milyon Müslüman’ın 
selâmeti ve rahatı temin edilmiş olan “Çanakkale 
Boğazı”

Resim: Çanakkale muhârebelerinde fevka‘l-âde 
yararlıkları görülen ve askerî başarıları hepimizin 
göğsünü kabartan Miralay Mustafa Kemal Beyefendi 

Resim: Çanakkale’yi deniz hücûmlarına karşı pek 
büyük bir müdâfaa‘ eden ve “5 Mart” zaferiyle 
hepimizi onurlandıran müstahkem mevki kumandanı 
Mirlivâ Cevad Paşa

Resim: Milletimizin şerefini temsil eden yıldız ve hilâlin 
muhâfazası için bir seneden beri hudutlarımızda 
dünyanın en büyük üç devletine karşı tarihte bir 
örneği daha görülmemiş fedâkârlıklarla harp eden 
ve özellikle Çanakkale cephesinde bütün açıklığıyla 
kendini gösteren askerimizin sarsılmaz cesaretinin 
temsili resmi

Bugün, dünyanın en büyük ve kudretli devletleri 
addedilen Rusya, İngiltere ve Fransa ile harbe 
başladığımızın yıldönümüdür.

Osmanlı – İtilâf Devletleri

16 Teşrîn-i evvel 1330

Resim: Üç yüz milyon İslâm’ın istinâdgâhı ve ilticâgâhı 
olan makam-ı hilâfet-i azîmi

Harbin devr-i senevîsi 19 Zi’l-hicce 1332

Resim: Muhâfaza ve mudâfaasında gösterilen ulûvv-ü 
fedâkârı sayesinde üç yüz milyon İslâm’ın selâmet ve 
rehâsı temin edilmiş olan “Çanakkale Boğazı”

Resim: Çanakkale muhârebât-ı berriyesinde fevka‘l-
âde yararlıkları görülen ve emr-i müdâfaa‘daki 
iktidar ve mahâreti ile bi-hakkın ihrâz-ı şân ve şeref 
eyleyerek boğazları, makam-ı hilâfeti kurtaran 
kumandanlarımızdan celâdet-i fıtrîyye ve hâvârık-ı 
hâmâset ile mümtaz Miralay Mustafa Kemal 
Beyefendi 

Resim: Çanakkale’yi muhâcemât-ı bahrîyyeye karşı 
pek büyük iktidâr ve mahâretle müdâfaa‘ eden ve 
mefâhir-i millîyyemize 5 Mart muzafferiyetini ilâve 
eden mevkı‘i müstahkem kumandanı necâbet-i fıtrîyye 
ve nesebîyye ile mümtâz Mirlivâ Cevad Paşa

Resim: Milletimizin semâvî-i nişâne-i i‘tilâsı ıtlakına 
şâyan olan necm ü hilâlin şân-ı bülendini muhâfaza ve 
bir kat daha i‘lâ için bir seneden beri serhadlerimizde 
dünyanın en büyük üç devletine karşı tarih-i cihânda 
bir misli daha görülmemiş fedâkâlıklarla harp eden 
ve bilhassa Çanakkale cephesinde taklîb-i şuûn-u 
âlem edecek sûrette hâvârık ve besâlet ve hâmâset 
gösteren cünûd-u mensûre-i İslâmîyyenin bir 
mümessili zî-celâdeti

Bugün, dünyanın en muazzam, en zî-sütût ve kudreti 
devletleri addedilen Rusya, İngiltere ve Fransa 
ile harbe başladığımızın tam devr-i senevîyyesine 
müsâdiftir.

TESVÎR-İ EFKÂR 29 Teşrîn-i evvel 1915 - 16 Teşrîn-i evvel 1331 - 20 Zi’l-hicce 1333
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TESVÎR-İ EFKÂR 23 Teşrîn-i evvel 1915 / 10 Teşrîn-i evvel 1331 / 14 Zi’l-hicce 1333

İtalya’nın beceriksizliği!

İtalya – Avusturya muhârebesinin beşinci ayı bitmiştir. – İtalyanlar, 
örneği görülmemiş bir ihânetle ilân ettikleri bir harbe en azında iki 
buçuk milyon taze kuvvetle girmiş ve Avusturyalıları arkadan vurmuş 
oldukları hâlde hâlâ yerlerinde saymaktadırlar.

Tarih-i askerî-i âlemde misli görülmemiş bir acz!

İtalya – Avusturya muhârebesinin beşinci ayı hitam bulmuştur. – 
İtalyanlar, emsâli nâmesbuk bir ihânet neticesinde i‘lân eyledikleri bir 
harbe lâekal 2 buçuk milyon taze kuvvetle girişerek Avusturyalıları 
arkadan vurdukları hâlde elân yerlerinde saymaktadırlar.
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İKDAM 1 Zi’l-hicce 1333 / 27 Eylül 1331 / 10 Teşrîn-i evvel 1915

Alman Harb Raporu

Belgrad Avusturya’nın eline geçti!

Berlin 9 – Alman yetkililer bugünkü tarihli resmî tebliğde 
şu bilgileri veriyor:“ Avusturya-Macaristan Askerleri, 
Belgrad kalesini ve Belgrad’ın kuzey kısmını zabtetmiştir. 
Şehrin güney kısmında ileri harekâtına devam ediliyor.

Alman Harb Raporu

Belgrad sükut etti

Berlin 9 – (Müsta‘celdir) Alman Erkân-ı Harbiyye-i 
Umûmîyyesi’nin bugünkü tarihli tebliğ-i resmîsinde 
âtîdeki mâlûmât veriliyor: “Avusturya-Macaristan Asâkiri, 
Belgrad kal‘asını ve Belgrad’ın şimâl kısmını bi’l-hücûm 
zabt edilmiştir. Şehrin cenûb kısmında ileri harekâtına 
devam olunuyor.

İKDAM 6 Zi’l-hicce 1333 / 2 Teşrîn-i evvel 1331 / 15 Teşrîn-i evvel 1915

Bulgaristan harb ilân etti
Dünkü makalemizde söylediğimiz gibi Bulgaristan ile 

Sırbistan arasında muhârebe eylülün yirmi sekizinci 
gününden itibâren başlamıştı. Sırbistan’ın Bulgar hudûduna 
girmesi silahların ateşlenmesine sebep olmuştu. O günden 

beri kesintisiz çatışmalar devam edip gidiyor. Öyle iken 
taraflar arasında resmen harb ilân edilmemesi hâlâ 

bazılarında şüpheler uyandırıyordu. Hâlbuki geçen Japon-
Rus Harbi’nden beri savaşanlar arasında ilk önce harb 

ilân edilmesi şartı unutulmuş gibidir. Çünki Japonlar harb 
ilânına lüzûm görmeden Ruslar’a hücûm etmişlerdi.

Bulgaristan i‘lân-ı harb etti

Dünkü makalemizde söylediğimiz gibi Bulgaristan ile 
Sırbistan arasında muhârebe eylülün yirmi sekizinci 

gününden itibâren başlamıştı. Sırbistan’ın Bulgar hudûduna 
tecâvüzü silahların ateşlendirilmesine sebep olmuştu. O 
günden beri lâyenkat‘ müsâdemât devam edip gidiyor. 

Öyle iken tarafeyn arasında resmen i‘lân-ı harb edilmemesi 
hâlâ bazılarında şüpheler hâsıl ediyordu. Bu gibiler i‘lân-ı 

harb merâsimine intizâr eyliyordu. Hâlbuki tâ geçen Japon-
Rus Harbi’nden beri muhâribler arasında müsâdemâta 
ibtidâr için evvel emirde i‘lân-ı harb merâsiminin icrâsı 
lüzûmu unutulmuş gibidir. Çünki Japonlar i‘lân-ı harbe 

lüzûm görmeden Ruslar’a hücûm etmişlerdi.
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TANİN 17 Zi’l-hicce 1333 / 13 Teşrîn-i evvel 1331 / 26 Teşrîn-i evvel 1915

Kıbrıs meselesi

Berlin, 24 Teşrîn-i evvel – Politicain gazetesi Kıbrıs 
Adası’nın İngiltere tarafından Yunanistan’a bırakılması 
teklifinden bahsettiği sırada diyor ki: İngiltere’nin 
Akdeniz’in doğu kısmında son derece mühim bir nokta 
olan Kıbrıs Adası’nı Yunanistan’a harbe itilâf Devletleri 
safında katılması karşılığında teklif edeceğine kim inanırdı?

Kıbrıs’ın teklîfi mes’elesi – İngiliz azâmetinin sükutu

Berlin, 24 Teşrîn-i evvel – Politicain gazetesi Kıbrıs Adası’nın Yunanistan’a terk edilmek üzere İngiltere 
tarafından vukû‘ bulan tekliften bahsettiği sırada diyor ki: İngiltere Devlet-i Muazzaması’nın Bahr-i Sefîd’in 
şark kısmında son derece mühim bir nokta-i istinâdi olan Kıbrıs Adası’nı mahzâ Yunanistan’ın muâvenet ve 
müzâheret-i askerîyyesini istihsâl etmek için mezkûr hükûmete teklif edeceğine kim inanırdı?

İKDAM 15 Zi’l-hicce 1333 / 11 Teşrîn-i evvel 1331 / 24 Temmuz 1915

Türkler’in Merdliği

Harb karargâhından:

Nirist adındaki siyâsî derginin 3 Teşrîn-i evvel 1915 tarihli nüshasında İngiliz 
Askerleri’nin Türkler’in karakteri üzerine yaptıkları yoruma dayanarak hazırlanmış 
bir yazıyı yayınlıyoruz:

“Türkler hakîkaten yüksek ahlaklı ve centilmendir. Türkler hastane gemilerimizi 
hedef almamış olmakla beraber yaralılarımız hakkında da son derece 
müsâmahakâr davranmışlardır. Çanakkale’de birkaç gün evvel cereyân eden 
bir hâdise Türkler’in bu asâletini ve cesâretini gösterecektir. Birkaç Türk mermisi 
hastane gemilerimizden birisinin üzerine düştüğü için gemiye bir işaret koyarak 

düşmanı durumdan haberdâr eder etmez ateş derhâl savaş gemilerimize yönelmiştir.” 

İşte İngilizlere mertçe nasıl savaşılacağını gösteren bu hadise umarız kendi işiyle gücüyle meşgûl sivil halk 
ile yaralı, hasta erlerin tedâvi gördüğü hastaneleri hedef alarak bin türlü zulüm ve insafsızlıkta bulunmayı bir 
başarı olarak gören Hristiyan düşmanlarımıza bir şeyler öğretmiştir.

Türkler’in Merdliği

Harb matbuât karargâhından:

Ahîren vürûd eden Nirist risâle-i siyâsîyyesinin 3 Teşrîn-i evvel 1915 tarihli nüshasında Türk mezâyâsından bâhis 
İngiliz zâbıt ve neferâtının istişhâdâtı üzerine neşredilmiş olan beyânât ve mütâlaâtı ber vech-i âtî dercediyoruz: 

Türkler hakîkaten âlîcenâb ve centilmendir. Türkler hastane gemilerimizi hedef ittihâzından müctenîb olmakla 
beraber mecrûhlarımız hakkında da hissiyât-ı hayr-hâhâne ile mütehallidirler. Çanakkale’de birkaç gün evvel 
cereyân eden bir hâdise Türkler’in o evsâf-ı necîbâne ve mezâyâ-i civanmerdânelerine bir hüccet-i cedîdedir: 
Birkaç Türk mermisi hastane gemilerimizden birisinin üzerine düştüğü için İngilizler işâret-i mahsûsa ile 
düşmanı keyfiyetten haberdâr eder etmez ateş derhâl askerlerimizin endaht ettikleri noktaya tevcîh olunarak 
müessesât-ı sıhhîyyemiz tarruzdan masûn bulundurulmuş ve bu sûretle kendi işiyle gücüyle meşgûl sivil ahâli 
ile bîkudret ve dermanda mecrûhîn hakkında bin türlü mezâlim ve i‘tisâfâtta bulunmayı bir muvaffakiyet telakkî 
eden Hristiyan muhâriplere gayet müessir bir ders-i ibret verilmiştir.
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İKDAM 20 Zi’l-hicce 1333 / 16 Teşrîn-i evvel 1331 / 29 Teşrîn-i evvel 1915

Resmî tebliğ

15 Teşrîn-i evvel 331 tarihiyle umûmî karargâhtan tebliğ olunmuştur:

Denizaltılarımızdan biri 14 Teşrîn-i evvel öğleden önce Karadeniz’in 
batı sahilinde Rus filosuna taarruz ederek Pantelemon sınıfından 

bir harb gemisini torpillemiştir. Bu harb gemisi ağır şekilde hasâra 
uğramış ve bu netice ile Rus filosu hızla Sivastopol’a kaçmışır.

Çanakkale cephesinde 13 ve 14 Teşrîn-i evvel’de kesintisiz mevzi 
ateşi muhârebeleri devam etmiştir. Arıburnu ve Seddü’lbahir’de 

ateş eden iki düşman monitörü topçularımızın ateşleriyle sahilden 
sürülmüştür.

Tebliğ-i Resmî

15 Teşrîn-i evvel 331 tarihiyle karargâh-ı umumîden tebliğ olunmuştur:

Tahte’l-bahrlarımızdan biri 14 Teşrîn-i evvel öğleden evvel Karadeniz’in garb sahilinde Rus filosuna taarruz 
ederek Pantelemon sınıfından bir hatt-ı harb sefînesini torpillemiştir. Mezkûr harb sefînesi ağır sûrette hasâra 

uğramış ve bu netice ile Rus Filosu seyr-i serî‘ ile Sivastopol’a müteveccihen ric‘at etmiştir.

Çanakkale cephesinde 13 ve 14 Teşrîn-i evvel’de ber mu‘tâd mevzî‘ ateş muhârebeleri devam etmiştir. Arıburnu 
Seddü’l-bahir’de ateşe iştirâk eden iki düşman monitörü topçularımızın mukabil ateşleriyle sahilden teb‘îd 

edilmiştir.

TANİN 7 Zi’l-hicce 1333 / 3 Teşrîn-i evvel 1331 / 16 Teşrîn-i evvel 1915

Girit’te vaziyet

Dünkü sayımızda Girit’te, Rumlar tarafından Müslümanlar’a, cami, 
mescit ve tekkelere karşı yapılan saldırılar hakkında aldığımız 
istihbârât doğrultusunda birtakım bilgiler vermiştik. Dün Girit’ten 16 
Eylül 1331 rûmi tarihiyle aldığımız bir mektupta bu saldırıların bütün 
Girit Müslümanlar’ı üzerinde şiddetlenerek devam ettiği bildiriliyor 
ve ayrıca deniliyor ki: Pazar gecesinden beri geçirdiğimiz 
tehlikeler kelime ile tasvir edilemeyecek derecede büyüktür.

Girit’teki arbedeler

Dünkü nüshamızda Girit’te, Rumlar tarafından İslâmlar’a, İslâm müessesât-ı diniyyesine karşı vâkı‘ olan 
tecâvüzât hakkında istihbârât-ı husûsiyyemize atfen bazı mâlûmât vermiştik. Dün Girit’ten 16 Eylül 1331 rûmi 
tarihiyle aldığımız bir mektupta bu tecâvüzâtın umûmî bir şekil alarak zan ve tahminin fevkînde azîm ve vâsi‘ 
olduğu beyân ediliyor ve ilâveten deniliyor ki: Pazar gecesinden beri geçirmekte bulunduğumuz tehlikeler 
kalem ve lisân ile tasvir edilemeyecek derecede azîmdir.
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TANİN 7 Zi’l-hicce 1333 / 3 Teşrîn-i evvel 1331 / 16 Teşrîn-i evvel 1915

Girit’te vaziyet

Dünkü sayımızda Girit’te, Rumlar tarafından 
Müslümanlar’a, cami, mescit ve tekkelere karşı yapılan 
saldırılar hakkında aldığımız istihbârât doğrultusunda 
birtakım bilgiler vermiştik. Dün Girit’ten 16 Eylül 1331 rûmi 
tarihiyle aldığımız bir mektupta bu saldırıların bütün 
Girit Müslümanlar’ı üzerinde şiddetlenerek devam ettiği 
bildiriliyor ve ayrıca deniliyor ki: Pazar gecesinden beri 
geçirdiğimiz tehlikeler kelime ile tasvir edilemeyecek 
derecede büyüktür.

Girit’teki arbedeler

Dünkü nüshamızda Girit’te, Rumlar tarafından İslâmlar’a, 
İslâm müessesât-ı diniyyesine karşı vâkı‘ olan tecâvüzât 
hakkında istihbârât-ı husûsiyyemize atfen bazı mâlûmât 

vermiştik. Dün Girit’ten 16 Eylül 1331 rûmi tarihiyle aldığımız bir mektupta bu tecâvüzâtın umûmî bir şekil alarak 
zan ve tahminin fevkînde azîm ve vâsi‘ olduğu beyân ediliyor ve ilâveten deniliyor ki: Pazar gecesinden beri 
geçirmekte bulunduğumuz tehlikeler kalem ve lisân ile tasvir edilemeyecek derecede azîmdir.

SABAH 31 Teşrîn-i evvel 1915 / 18 Teşrîn-i evvel 1331 / 22 Zi’l-hicce 1333

Resmî tebliğ

17 Teşrîn-i evvel 331 tarihiyle umûmî karargâhtan tebliğ 
olunmuştur:

Çanakkale cephesinde bugün “Turkuaz” ismindeki Fransız 
denizaltısı Çanakkale’de topçularımız tarafından batırıldı. 
İki subay ve 24 askerden oluşan mürettebâtı esir edildi.

Tebliğ-i resmî

17 Teşrîn-i evvel 331 tarihiyle karargâh-ı umûmîden tebliğ olunmuştur:

Çanakkale cephesinde bugün Turkuaz ismindeki Fransız tahtelbahrı Çanakkale’de topçularımız tarafından 
batırıldı. İki zâbıtla 24 neferden ibâret olan mürettebâtı esir edildi.
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“Sivastopol Limanı’nın havadan görünüşü”

Federal Alman Arşivi

“Makineli tüfek neferlerimiz”

Necmettin Özçelik Arşivi



Çanakkale Boğazı Haritası 
Atatürk Kitaplığı Harita Kolleksiyonu
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İKDAM 22 Zi’l-ka‘de 1333 / 18 Eylül 1331 / 1 Teşrîn-i evvel 1915

Askerlerimizin kahramanlığı

İstanbul Hastaneleri’nde tedâvi edilen bir yaralı genç 
askerin “Karasi” Gazetesinde yayınlanan mektubundan:

Bakınız size Türk kahramanlıklarından iki örnek:

Mayıs on dört hücûmunda idi. Seddü’lbahir’de düşman 
karaya asker çıkarmaya çalışıyordu. Denizden attığı 
top ateşlerinin korumasında piyâdesini biraz ilerletmeyi 
başarmıştı. Askerlerimizin bütün gayretine rağmen 
düşman ilerlemekte ısrar ediyor, bu hâl çok canımızı 
sıkıyordu. Bir iki saat sonra bütün asker hücûma 
kalkmaya ve gökten ateş bile yağsa bir adım geriye 
gitmemeye karar verdiler. Hücûm anı gelince Allah 
Allah nidâlarıyla ileriye atıldık. Düşman süngülerimiz 
önünde kar gibi eriyor, avcı eline düşmüş kazlar gibi 
kaçıyordu. Kalanları da denize döktük. Bir onbaşı 
yüksek bir taş üzerine çıkmış, bağırıyordu:

- Emir ver kumandanım! Eğer şu düşman zırhlılarının 
süngülenecek bir yerleri varsa denize girelim, onları da 
süngüleyelim!...

26 Temmuz 331’de düşman deniz ve kara toplarıyla 
şiddetli bombardımana başlamış sonra da hücûma 
kalkmıştı. Bütün askerimiz kum torbaları üzerine çıkarak 

gelen düşmana ateş etmeye ve yaklaşanları süngülemeye başladılar. O esnâda bir çavuşum ileriye atılmış:

- Aman ya Muhammed! Biz bugün sana kavuşmak ve şehîd olmak istiyoruz. Ben o kadar günâhkâr mıyım ki 
beni cennetine almıyorsun!... Feryâdıyla hem ateş ediyor, hem ilerliyordu.

Arkada bir askerimi gördüm. Sol kolunu kaybetmiş, ateş edemiyor, yerde yatıyordu. Beni görünce hemen kalktı:

- Benim sevgili komutanım, bir kolum düştü. Tüfekle ateş edemiyorum. Bâri şu belindeki tabancayı ver de 
düşmana karşı boşaltayım. Belki bir düşman vurur da öcümü alırım!... Diye yalvarıyor ve düşman tarafına 
bakarak dişlerini sıkıyordu.

Askerlerimizin kahramanlığı

İstanbul Hastaneleri’nde tedâvi edilen bir yaralı genç zâbıtın “Karasi” Gazetesinde intişâr eden bir 
mektubundan:

Bakınız size Türk kahramanlıklarından, onun menâkîb-ı harbîyyesinden iki vak‘a anlatayım:

Mayıs on dört hücûmunda idi. Seddü’l-bahir’de düşman ihrâc hareketi yaparak, deniz ateşleri himâyesinde 
piyâdesini biraz ilerletmeye muvaffak olmuştu. Dilâverânın bütün gayretine rağmen düşman ilerlemekte ısrar 
ediyor. Bu hâl pek ziyâde canımızı sıkıyordu. Bir iki saat sonra bütün asker hücûma kalkmaya ve gökten ateş 
yağsa bir adım geriye gitmemeye karar verdiler. Hücûm anı gelince Allah Allah nidâ-i nusret-i intimâsıyla 
ileriye atıldık. Düşman süngülerimiz önünde kar gibi eriyor, avcı eline düşmüş kazlar gibi kaçıyordu. Bakîyyesini 
denize döktük. Bir onbaşı yüksek bir taş üzerine çıkmış, bağırıyordu:

- Emir ver kumandanım! Eğer şu düşman zırhlılarının süngülenecek bir yerleri varsa denize girelim, onları da 
süngüleyelim!...

26 Temmuz 331’de düşman deniz ve kara toplarıyla şiddetle bombardımandan sonra, hücûma kalkıştı. Bütün 
asker kum torbaları üzerine çıkarak gelen düşmana ateş etmeye ve yaklaşanları süngülemeye başladılar. O 
esnâda idi ki bir çavuşum ileriye atılmış:

- Aman ya Muhammed! Biz bugün sana kavuşmak ve şehîd olmak istiyoruz. Ben o kadar günâhkâr mıyım ki 
beni cennetine almıyorsun!... Feryâdıyla hem ateş ediyor, hem ilerliyordu.

Arkada bir neferimi gördüm. Sol kolunu kaybetmiş, ateş edemiyor, yerde yatıyordu. Beni görünce hemen kalktı:

- Benim sevgili zâbıtım, bir kolum düştü. Tüfekle ateş edemiyorum. Bâri şu belindeki tabancayı ver de düşmana 
karşı boşaltayım. Belki bir düşman vurur da öcümü alırım!... Diye yalvarıyor ve düşman tarafına bakarak 
dişlerini sıkıyordu.



265Havâdis; 1914-1915

“Çanakkale’de cephede 
kullanılmış bir Türk Bayrağı.”

Federal Alman Arşivi

“Siperde askerlerimiz”

Necmettin Özçelik Arşivi
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TESVÎR-İ EFKÂR 11 Teşrîn-i sâni 1915 / 29 Teşrîn-i evvel 1331 / 3 Muharrem 1333

İlk denizaltımız

“Müstecib Onbaşı” denizaltısının basın mensupları 
tarafından ziyâreti

Resim: Fransızlardan ganimet olarak ele geçirilen 
denizaltının isim merâsiminden sonra Başkumandan Vekili 
Enver Paşa, Bahrîyye Nezâreti’nde düzenlenen geçit 
töreninde Bahrîyye Bölükleri’nin geçişini seyrederken.

Resim: Basın mensupları, Basın ve Yayın Genel 
Müdürü Hikmet Bey’in önderliğinde “Müstecîb Onbaşı” 
denizaltısının kaptan köprüsü üstünde.

Müstecîb Onbaşı’nın attığı mermilerin açtığı delikler 
görünmektedir.

Fransızlar’dan Çanakkale’de ganimet olarak alınıp 
İstanbul’a getirilen “Turkuvaz– Firuze” denizaltısına 
Osmanlı Sancağı çekilerek donanmamıza katılması 
ve yeni bir isim verilmesi için düzenlenen tören dün, 
Bahrîyye Nezâreti’nde gerçekleştirilmiştir. Denizaltımıza 
onu vurarak donanmamıza katılmasını sağlayan 
askerimiz Müstecîb Onbaşı’nın adı verilmiştir.

İlk tahtelbahrimiz

(Müstecib Onbaşı) Tahte’l-bahrının Erkân-ı Matbuât 
Tarafından Ziyâreti

Resim: Fransızlardan iğtinâm edilen tahtelbahrın 
merâsim-i tevsimiyyesinden sonra Başkumandan Vekili 
Enver Paşa, Bahrîyye Nezâreti’nde Camialtı meydanında, 
pîşgâhında resm-i geçit icrâ eden bahrîyye bölüklerinin 
mürûrunu temâşâ ederken.

Resim: Matbuât-ı Osmanîyye erkân ve mensûbîni, 
matbuât müdür-i umûmîsi Hikmet Bey’in riyâseti altında 
Müstecîb Onbaşı tahtelbahrının kaptan köprüsü üstünde.

Müstecîb Onbaşı’nın attığı mermilerin açtığı rahneler 
görünmektedir.

Fransızlardan Çanakkale’de iğtinâm edilerek İstanbul’a 
getirilen Turkuvaz– Firuze tahtelbahrının Osmanlı Sancağı 
keşîdesiyle donanmamıza ithâli ve yeni bir unvan ile 
tevsimi merâsimi evvelce de yazdığımız vechile dün, 
Bahrîyye Nezâreti’nde icrâ kılınmıştır.
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İKDAM 5 Muharrem 1334 / 31 Teşrîn-i evvel 1331 / 13 Teşrîn-i sâni 1915

Tebliğ-i resmî

30 Teşrîn-i evvel 331 tarihiyle umûmî karargâhtan tebliğ 
olunmuştur:

Donanma tarafından alınan tedbirler sâyesinde “U 20” işâretli 
İngiliz denialtısı 23 Teşrîn-i evvel’de Çanakkale’de batırılmıştır. 

Saros Körfezi sahiline ateş açmak isteyen düşman monitörleri 
her teşebbüslerinde topçularımızın ateşleriyle ateş kesip 
uzaklaşmaya mecbûr edilmişlerdir.

Tebliğ-i resmî

30 Teşrîn-i evvel 331 tarihiyle karargâh-ı umûmîden tebliğ 
olunmuştur:

Donanma-i Hümâyûn’ca ittihâz edilen tedâbir-i cedîde-i tahfiziyye sâyesinde “U 20” işâretli İngiliz tahte’l-bahrı 
23 Teşrîn-i evvel’de Çanakkale’de batırılmıştır. 

Saros Körfezi sahiline ateş açmak isteyen düşman monitörleri her teşebbüslerinde topçularımızın ateşleriyle 
ateş kesip uzaklaşmaya mecbûr edilmiştir. 

“Fransızlardan ganimet olarak 
aldığımız ilk denizaltımız 
Müstecib Onbaşı”
Necmettin Özçelik Arşivi

“Fransızların Turkuaz 
denizaltısını vuran Müstecib 

Onbaşı topun başında”

Necmettin Özçelik Arşivi
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TESVÎR-İ EFKÂR 19 Teşrîn-i sâni 1915 / 6 Teşrîn-i sâni 1331 / 11 Muharrem 1333

Bol bol mühimmât geliyor!

Resim: İstanbul’a ve Bulgaristan’a Almanya ve 
Avusturya’dan gönderilmeye başlanan mühimmâtın 
geliş yolu olan Rusçuk’un Tuna sahilinden bir 
manzarası

Resim: Rusçuk Demiryolu İstasyonu’nda İstanbul 
ve Bulgaristan’a gönderilmek üzere mühimmât 
doldurulmuş olan vagonlar...

Önceki gün Bükreş’ten gelen bir telgrafta 
mühimmâtın, Osmanlı Hükûmeti ve Bulgaristan’a 
Tuna’dan Rusçuk’a çıkarılan güvenli bir yol 
üzerinden gönderildiği bildirilmekteydi.

Bol bol mühimmât geliyor!

Resim: İstanbul’a ve Bulgaristan’a Almanya ve 
Avusturya’dan bol bol gönderilmeye başlanan 
mühimmâtın merkez-i ihrac ve sevki olmak itibâriyle 
harb-i umûmînin tarihinde pek büyük bir şöhret 
kazanacak olan Ruscuk’un Tuna sahilinden bir 
manzarası

Resim: (Rusçuk) demiryolu istasyonunda İstanbul 
ve Bulgaristan’a sevk edilmek üzere mühimmât 
doldurulmuş olan vagonlar müheyyâ-yı azîmet ...

Evvelki gün (Bükreş) den gelen bir telgrafnâmede 
Almanya ve Avusturya’dan Hükûmet-i Osmaniyye 
ve Bulgaristan’a bol bol mühimmât sevkine devam 
edilmekte olduğu ve bu mühimmâtın Tuna tarikiyle 
(Rusçuk) a çıkarılarak kemâl-i emn ve selâmetle irsâl 
kılınmakta bulunduğu bildirilmekte idi.

İKDAM 13 Muharrem 1334 / 8 Teşrîn-i sâni 1331 / 21 Teşrîn-i sâni 1915

Berlin civârında inşâ olunan câmi-i şerîf

Müttefikimiz Almanya’nın Müslüman esirler için 
Berlin civârında bir câmi inşâ ettirdiğini yazmıştık. 

Berlin’e yakın “Wunstorf” esir karargâhında 
yaptırılan bu câminin resmini Alman basınında 

görünce gazetemizde de yayınlamaya karar 
verdik. “Wunstorf”’taki 4000 kadar Arap, Gurkhas, 

Fas’lı, Sudan’lı, Senegal’li Müslüman esirler dini 
vâzifelerini bu câmide ifâ etmektedirler.

Berlin civârında inşâ olunan câmi‘-i şerîf

Müttefikimiz Almanya’nın esirleri meyânında 
bulunan İslâmlar için pâyitahtı civârında bir câmi‘-i şerîf inşâ ettirdiğini mukaddemâ yazmıştık. Berlin’e 

karîb “Wunstorf” üserâ karargâhında yaptırılan bu câmi‘-i şerîfin resmini son Alman mecmualarında 
bulduğumuzdan gazetemize de naklediyoruz. “Wunstorf”’taki 4000 kadar Arap, Gurkhas, Fas’lı, Sudan’lı, 

Senegal’li Müslüman üserâ vâzife-i dinîyyelerini bu câmi‘-i şerîfte ifâ etmektedirler.
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Karagöz 8 Teşrîn-i evvel 1330 / 1 Zi’l-hicce 1332

Karagöz: Ha gayret! Ha biraz daha! 
Yoruldunuz ise yardım edeyim. 

.........: Teşekkür ederiz. Fakat henüz 
yorulmadık. İcâb ederse haber veririz.

Karagöz: Haber vermezseniz cidden 
gücenirim. Ahbaplık böyle zamanda belli 
olur. Hiç merak etmeyin ben hazırım.

SABAH 6 Teşrîn-i sâni 1915 - 24 Teşrîn-i evvel 1331 - 28 Zi’l-hicce 1333

Niş’in zabtı

Sofya, 5 Teşrîn-i sâni akşam saat 7:30 – Bulgar 
telgraf ajansından: Bir Bulgar birliği Niş’e 

ulaşmıştır. 

Sofya 23 Teşrîn-i evvel _ [Resmî] Üç gün devam 
eden şiddetli muhârebelerden sonra Niş kalesi 

elimize düşmüştür. Öğleden sonra 3’ten beri 
Bulgar bayrağı Niş üzerinde dalgalanmaktadır.

Son haberler

Niş’in zabtı

Sofya, 5 Teşrîn-i Sâni akşam saat 7 dakika 30 
– [Müsta‘celdir] Bulgar telgraf ajansından: Bir 

Bulgar fırkası Niş’e dâhil olmuştur. 

Sofya 23 Teşrîn-i evvel _ [Resmî] Üç gün devam 
eden şiddetli muhârebâttan sonra Niş kalesi 

elimize düşmüştür. Ba‘de’z-zuhr 3’den beri 
Bulgar bayrağı mezkûr şehir üzerinde temevvüc 

etmektedir.Servet-i Fünûn 6 Teşrîn-i sâni 1330 / 1 Muharrem 1333

“Almanya’da Fransız Ordusu’ndan alınan Senegal’li esirler”
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SABAH 26 Teşrîn-i sâni 1915 / 13 Teşrîn-i sâni 1331 / 18 Muharrem 1333

Resmî tebliğ

12 Teşrîn-i Sâni 331

Tarihiyle umûmî karargâhtan tebliğ olunmuştur:

Irak Cephesinde: Kurna’nın kuzeyinde ve Kutü’l-
âmâra’nın batı sâhilinde 9, 10 Teşrîn-i sânîde düşman, 
takviye kuvvetleriyle 10 adet harp gemisinin topları 
eşliğinde ileri mevzilerimize taarruza başlamıştır. İleri 
kıtâtımız da düşmana büyük zayiât verdirerek eski 
mevzilerine çekilmelerini sağlamıştır.

Tebliğ-i resmî

12 Teşrîn-i Sâni 331

Tarihiyle karargâh-ı umûmîden tebliğ olunmuştur:

Irak Cephesinde: Kurna havali-i şimâlîyyesinden 
ve Dicle Nehri’nin Kutü’l-amara garbî kısmındaki 
sevâhilinde 9, 10 Teşrîn-i sânîde düşman yeniden 
götürdüğü takviye kıt‘âtını 10 adet harp gemisinin topları 
himâyesinde bu havâlideki ileri mevzilerimize karşı 
taarruza sevk etmiş ve ileri kıt‘âtımız düşmana azim 
zayiât ve telefât verdirerek mevzi‘-i aslîye çekilmiştir.

Karagöz 18 Nisan 1331 / 16 Cemaziye’l-ahir 1333

Hacivad: Kikiriği böyle arslan kılığında görüyor da 
alem-i İslâm senelerden beri büyük bir korku içinde 
kaçışıyor...

(Kikirik: İngilizler)
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İKDAM 20 Muharrem 1334 / 15 Teşrîn-i sâni 1331 / 28 Teşrîn-i sâni 1915

Hind alaylarında isyân

Frankfurter Çaytong Gazetesi’nden alınan bilgilere göre, İngilizler’in 
bundan böyle Dicle’de ilerleyebilme ihtimâli kalmamıştır. Şattü’l-arab ile 
İran limanı civârında yaşayan şeyhlerin cihâd-ı ekber lehindeki sözleri halk 
üzerinde o kadar tesirli olmaktadır ki, bu bölgede İngilizler’e karşı büyük 
bir isyânın başlaması an meselesidir. Irak’a sevkettikleri Hind taburları 
arasında da isyân baş göstermiştir. Hind Askerleri, Şeyh Abdülkadir 
Geylânî ve sâir şeyhlerin ve ulemânın kabirleri bulunan bir toprakta kendi 
dindaşlarına karşı harb etmekten kaçınıyorlar. İngilizler’in sergiledikleri 
saldırgan tutum bile, Hind Askerleri’nin tavrını değiştirmemektedir.

Hind alaylarında isyân

Frankfurter Çaytong Gazetesi bir menba‘ı mevsûkdan âtîdeki ma‘lûmâtı 
alıyor. İstihsâl olunan ma‘lûmat-ı mevsûkaya nazaran, İngilizler’in bundan 
böyle Dicle’de ilerleyebilmeleri ihtimâli kalmamıştır. Şattü’l-arab ile İran 

halicinde sâkin bulunan şeyhlerin cihâd-ı ekber lehindeki tahrikâtı o derece vüs‘at kesb etmektedir ki, bunların 
harekâtından dolayı mezkûr havâlide tahavvülât-ı mühimme vukû‘ bulması muhtemeldir. İngilizler’in Irak’a 
sevkettikleri Hind taburları arasında mükerreren isyân zuhûr etmiştir. İngilizler mezkûr taburlara mensup efrâdın 
onda birini i‘zâm etmişlerdir. Hind Asâkiri, Şeyh Abdülkadir Geylânî ve sâir meşâyıh ve ulemânın makbereleri 
bulunan bir toprakta kendi mezhepdaşlarına karşı harb etmekten açıktan açığa imtina‘ ediyorlar. İngilizler’in 
Hind Asâkiri’ne karşı aldıkları tehdidâmiz vaziyete rağmen, Hind Asâkiri Müslümanlar’a karşı harb etmemek 
fikrinde sebât etmektedir.

“İngiliz ordusundaki Hindû 
askerler, Çanakkale”

Uğural Vanthoft Arşivi

“İngiliz ordusundaki Hindû 
askerler, Çanakkale”

Uğural Vanthoft Arşivi
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TANİN 26 Zi’l-hicce 1333 / 22 Teşrîn-i evvel 1331 / 4 Teşrîn-i sâni 1915

Güney Arabistan’ın direnişi

Bağdat’ta yayınlanan Sadâ-i İslâm gazetesinde 
okunmuştur: Güney Arabistan’daki isyân 
hakkında aldığımız bilgilere göre Bâbü’l-
mendeb boğazından Muskat hudûduna kadar 
bütün Hadramut Arapları arasında büyük bir 
galeyân meydana gelmiş ve İngilizler’in Irak’a 
taarruzu Müslümanlar’ı ayağa kaldırmıştır. 
Ordumuz, İslâm düşmanı olan İngiltere, 
Fransa ve Rusya’ya karşı Yemen Kabileleri 
Askerleri’nden başka, müttefikimiz Almanya 
ve Avusturya-Macaristan ile birlikte İngilizler’in 
Aden sömürgesine hücum ederek Zahale 
ve Lehic kasabalarını ele geçirmiştir. Seylân 
mevkiine kadar takip edilen düşmanın yeri, 
Hadramut Dağı’nda yaşayan Güney Arabistan 
arslanları tarafından istihbâr edilir edilmez, 
Cebel-i Nerim reîsinin halife adına cihâd daveti 

üzerine, Şeybâm ve Bedaâ Arapları silaha sarılarak sahildeki İngiliz kolonilerine hücûma başlamışlardır.

Cenûbî Arabistan’ın kıyâmı

Bağdat’ta münteşir Sadâ-i İslâm refîkîmizde okunmuştur: Cenûbî Arabistan kıyâmı hakkında ahîren aldığımız 
ma‘lûmâta nazaran Bâbü’l-mendeb boğazından Muskat hudûduna kadar bütün Hadramut Arabânı arasında 
azîm bir heyecân hâsıl olmuş ve İngilizler’in Irak’a tecâvüzleri hamiyyet-i İslâmîyye’yi fevka’l-âde galeyâna 
getirmiştir. Hilâfet-i İslâmîyye’nin a‘dâ-i İslâm olan İngiltere, Fransa, Rusya Devletleri’ne karşı İslâm muhibbî 
Almanya, Avusturya-Macaristan Devletleri’yle müttefikan harbe giriştiği ve Kabâil-i Yemânîyye’nin Asâkir-i 
İslâm ile birlikte İngilizler’in Aden müstemlekesine bi’l-hücûm Zahale ve Lehic kasabalarına zabt ve 
düşmanı Seylân mevkî‘ıne kadar takip ettikleri, Hadramut Cibâli’nde sâkin Cenûbî Arabistan arslanları 
tarafından istihbâr edilir edilmez Cebel-i Nerim hâkiminin halife nâmına vukû‘ bulan cihâd daveti üzerine 
Şeybâm, Bedaâ Arabânı silaha sarılarak sahildeki İngiliz kolonilerine hücûma başlamışlardır.

“Sünûsiler, Trablusgarp”

Necmettin Özçelik Arşivi
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İKDAM 20 Muharrem 1334 / 15 Teşrîn-i sâni 1331 / 28 Teşrîn-i sâni 1915

Tunus hudûdunda neler oluyor?

Cihâd ... Yedi günlük muhâsara

Tunus – Trablus hudûduna yakın askerî mevkilerdeki Fransız kuşatmasının 
eylül sonunda ciddi kırılmalara uğradığı Paris’ten gelen haberlerden anlaşılıyor.

Tunus hudûdunda neler oluyor?

Feyz-i cihâd ... Yedi günlük muhâsara

Tunus – Trablus hudûduna karîb mevâkî‘-i askerîyyedeki Fransız kuvvâ-i 
muhâsarasının eylül nihâyetlerinde büyük müşkilâta ve ciddi sademelere 
uğradığı Paris’ten gelen haberlerden anlaşılıyor.

“Türk Birliği Kanal 
yada Kutu’l-amara 

cephesinde”

Necmettin Özçelik Arşivi

“Osmanlı Subayı ve Şeyh Yusuf 
e’l-Ursan Ortadoğu cephesinde”

Federal Alman Arşivi
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TANİN 27 Muharrem 1334 / 22 Teşrîn-i sâni 1331 / 5 Kânûn-i evvel 1915

Bir şehîdin günlüğünden

Ben İstanbul’u ebediyyen Müslüman ve Türk 
kalacak olan şu mübârek halife ve hakanlar 
yurdunu müdâfaa‘ ederken ihtiyar babamın 
saadetine, masûm yavrumun hayatına, sevgili 
Nebihe’min ırzına ve de hiç tanıyamadığım 
anacığımın Merkez Efendi’deki huzurlu mezarına 
uzanan kirli kötü elleri kıracağımı biliyorum.

Bir şehîdin defter-i hatırâtından

Ben İstanbul’u ebediyyen Müslüman ve Türk 
kalacak olan şu mübârek halife ve hakanlar 
yurdunu müdâfaa‘ ederken ihtiyar babamın 
saadetine, masûm yavrumun hayatına, sevgili 
Nebihe’min ırzına bi’l-hassa hiç tanımadığım 
anacığımın Merkez Efendi’deki âsûde mezarına 
uzanan kirli menfûr elleri kıracağımı biliyorum.

TANİN 18 Muharrem 1334 / 13 Teşrîn-i sâni 1331 / 26 Teşrîn-i sâni 1915

Bir kahramanlık hikâyesi

Bilirsin ki, içinde bulunduğumuz asrın kapısında 
“Kendini tanı!” değil “Kendine güven” cümlesi 
yazılıdır... Elbette, bir insanın gururu, ahlâken 

eleştiri konusudur. Fakat bu gururun bir milletin 
şahsiyetine, yüceliğine, asaletine dayanması 

takdir edilmesi gereken bir özelliktir. Anlatacağım 
olayın kahramanı olan Aydın’lı Mehmet Onbaşı da 
eminim ki, şahsî hayatında dünyanın en mütevazı 

adamlarından biri idi. Fakat Milleti adına iş 
görürken şâhâne bir gurura kapılıyor, milletinden 

başka dünyada büyük bilinen ve güçlü tanınan 
her şeyi pek küçük ve aşağı görüyordu.

Bir kahramanlık hikâyesi

Bilirsin ki, asr-ı hâzırın cephe-i gururunda “Kendini tanı!” değil “Kendine güven” remz-i mânidârı yazılıdır... 
İhtimâl ki, ferdin gururu, ahlâken şâyân-ı tenkîttir. Fakat bir milletin şahsiyetine, ulviyetine, tenâh-i nâpezir 

kemâl-i kuvvetine igtirârı pek meşru‘ ve şâyân-ı tebcildir. Hikâye edeceğim menkîbenin kahramanı olan 
Aydın’lı Mehmet Onbaşı da eminim ki, hayat-ı ferdîyyesinde dünyanın en mütevazı‘ bir adamı idi. Fakat Milleti 

nâmına idâre-i lisân ederken şâhâne bir gurura kapılıyor, ırk ve milliyetinden başka dünyada büyük bilinen ve 
tanına her şeyi pek küçük ve müstahker görüyordu.
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“Esad Paşa ve askerleri”

Necmettin Özçelik Arşivi

“Çanakkale’de gönüllü bombacı”

Necmettin Özçelik Arşivi

“Muavenet Muhribimizin kaptanı Ahmet Saffet Bey ve Alman subaylar” 

Necmettin Özçelik Arşivi
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İKDAM 1 Safer 1334 / 26 Teşrîn-i sâni 1331 / 8 Kânûn-i evvel 1915

Bir şehîd vâlidesinin mektubu
Kumandan Bey Efendim

Evvelâ saygılarımı sunarım: Oğlum Ömer onbaşının şehîd 
olduğuna dâir mektubunuzu büyük bir gurur ile aldım tekrar 
tekrar okudum ve pek çok sevindim. Sevindim ki şehîd vâlidesi 
oldum. Bundan büyük mertebe mi var? Allah yakın vakitte 
sizi de sevindirsin. Büyük teşekkürler ederim. Cenâb-ı Allah 
sizden razı olsun. Oğlum Ömer’imin şefâatine nâil olmanızı 
âcizâne olarak Cenâb-ı Hakk’tan dilerim. Sizin gibi gayretli ve 
fedâkâr kumandanları Allah din ve devlete vatan ve milletimize 
bağışlasın; var olunuz efendim.

4 Teşrîn-i evvel 1331

İzmir Vilâyeti Bayındır Kazası’na bağlı Hamîdiye Karyesi’nde 
şehîd Ömer onbaşının annesi

Habibe

Bir şehîd vâlidesinin mektubu
Huzûr-u âlîleri’ne

Kumandan Bey Efendim

Evvelâ arz-ı ihtirâmât eylerim: Binâenaleyh oğlum Ömer 
onbaşının şehîd olduğuna dâir mektubunuzu kemâl-i ta‘zim ile 
aldım tekrar be tekrar okudum ve pek çok sevindim sevindim ki 
şehîd vâlidesi oldum. Allah yakın vakitte zât-ı âlinizi sevindirsin. 
Büyük teşekkürler ederim. Cenâb-ı Allah zât-ı âlînizden razı 
olsun. Oğlum Ömer’imin şefâatine nâil olmanızı âcizâne olarak 
Cenâb-ı Hakk’a dua etmekte kusur etmeyeceğime emin olunuz. 
Zât-ı âlîniz gibi gâyûr ve fedâkâr kumandanları Allah din ve 
devlete vatan ve milletimize bağışlasın var olunuz efendim.

4 Teşrîn-i evvel 1331

İzmir Vilâyeti dâhilinde Bayındır Kazasına merbut Hamîdiye 
Karyesi’nde şehîd Ömer onbaşının vâlidesi

Habibe

“Bir Türk Askeri”

Necmettin Özçelik Arşivi

“Türk Askeri, Çanakkale”

Necmettin Özçelik Arşivi
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İKDAM 4 Muharrem 1334 / 30 Teşrîn-i evvel 1331 / 

12 Teşrîn-i sâni 1915

Bir şehîd annesinin 
mektubu

Muzaffer Osmanlı Ordusu’nun 
Başkumandan Vekili Enver Paşa 
Hazretleri’ne:

Devletli Efendim Hazretleri

26 Temmuz 1331 tarihinde 
Çanakkale harbinde Seddü’l-
bahir Kanlısırt mevkînde birinci 
tabur dördüncü bölük kumandanı 
oğlum Ali Haydar’ın şehadetinin 
müjdesi olan mübârek mektup 
elime ulaştı. Bir şehid annesi 
olmaklığımla, asil milletimizle, 
oğlumla ve onun intikâmını alacak 
asıl ailesi olan şanlı ordumuzla 
samîmi bir vicdanla iftihâr ettiğimi 
ve vatanın nâmusu uğrunda 
gayret ve sabrı cihânı hayrette 

bırakan asker evlâd ve kardeşlerimize her an zafer için 
dualar ettiğimi ve en yüksek kumandanından en düşük 
rütbedeki askerine kadar bütün ordumuza karşı şükrânımı 
arz eylerim, fermân.

9 Teşrîn-i evvel 1331

Merhûm Ali Haydar Efendi’nin Annesi

Münire

Bir şehîd vâlidesinin mektubu

Muzaffer Ordu-i Osmânî Başkumandan Vekili Âlişânı 
Enver Paşa Hazretleri’ne:

Devletli Efendim Hazretleri

26 Temmuz 1331 tarihinde Çanakkale sahne-i harbinde 
Seddü’l-bahir Kanlısırt nâm mevkî‘nde ihrâz-ı mertebe-i 
şehâdet eden alayın birinci tabur dördüncü bölüğü 
kumandanı mahdûmum Ali Haydar Efendi ibn-i Rıza 
Efendi hakkında irsâl buyrulan tebşîrnâme-i âsafâneleri 
vâsıl-ı dest-i ta‘zîm oldu. Bir şehid vâlidesi olmaklığımdan 
ve mahdûmumla beraber millet-i necîbemizin intikâmını 
alacak olan aile-i hakîkîsi şanlı ordumuzun tevâli-i 
muvaffakiyâtından dolayı samîm vicdanımla mesrûr 
ve müftehîr olduğumu arz ve teâli-i vatan uğrunda 
sa‘yi ve ikdâmı cihânı hayrette bırakan asker evlâd ve 
kardeşlerimize tezyîd-i muvaffakiyât duasını yâd ile bi’l-
cümle maiyyet-i celîleleri hakkındaki tevcihât-ı samîme-i 
hazret-i kumandanîlerine karşı medyûn bulunduğumuz 
ihtirâmât-ı ta‘zîmkârânemi huzûr-u sâmi’i cenâb-ı 
âsafânelerine arz eylerim fermân.

9 Teşrîn-i evvel 1331

Merhûm Ali Haydar Efendi’nin Vâlidesi

Münire

“Topçu Mülâzım-ı evveli Fehim Efendi, Anafartalar”

Necmettin Özçelik Arşivi
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SABAH 19 Kanûn-i evvel 1915 / 6 Teşrîn-i evvel 1331 / 11 Safer 1333

Yunanistan’ın Notası

Sofya, 18 Kânûn-i evvel – Yunanistan Hükûmeti İtilaf 
Devletleri’ne 15 Kânûn-i evvel’de tebliğ ettiği bir notada, 
İngiltere ve Fransa 19 Kânûn-i evvel’e kadar kuvvetlerini geri 
çekmezlerse Alman ve Bulgar ordularının Yunan arazisine 
girmelerine hiçbir şekilde mani olmayacağını bildirmiştir.

En son haberler

Yunanistan’ın Notası

Sofya, 18 Kânûn-i evvel – Yunanistan Hükûmeti İtilâf 
Devletleri’ne 15 Kânûn-i evvelde tebliğ ettiği bir notada 
düvel-i mezkûre İngiliz ve Fransız kıt‘âtını 19 Kânûn-i evvele 
kadar geri çekmeye başladığı takdirde Alman ve Bulgar 
ordularının Yunan arazisine duhûlune hiçbir vecihle mani‘ 
olamayacağını bildirmiştir.

Karagöz 27 Şaban 1333 / 27 Haziran 1331

Hacivâd: Zavallıyı her birisi bir tarafından yakalamış Karagöz!

Karagöz: Karışma Hacivâd, karışma! Elini uzattı ya! Dostluk icabıdır.
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TANİN 29 Muharrem 1334 / 24 Teşrîn-i sâni 1331 / 7 Kânûn-i evvel 1915

Lehic’in zabtı

Harb karargâhından:

Haziran 331 ortalarından 22 Eylül 1331 tarihine kadar 
Aden’e karşı düzenlenen harb harekâtı hakkında 

edinilen mâlûmât aşağıdadır: 

22 Haziran 331’de Lehic’in kuzeyinde 3500 piyâde, 
bir hecin süvârî müfrezesi ile 2 makineli tüfek ve bir 

seri ateşli bataryadan oluşan İngiliz kuvvetleriyle 
âskerî birliklerimiz arasında meydana gelen şiddetli 
muhârebede düşman mağlûp olarak firâra mecbûr 

kalmış askerimiz Lehic’i zabtetmiştir.

Lehic’in zabtı

Harb matbuât karargâhından:

Haziran 331 evâsıtından 22 Eylül 1331 tarihine kadar 
Aden’e karşı icrâ edilen harekât-ı harbîyye hakkında 

istihsâl olunan mâlûmât ber vech-i âtî telhîs olunur: 

22 Haziran 331’de Lehic şimâlinde 3500 piyâde bir 
hecin süvâr müfreze ile 2 makineli tüfek ve bir seri‘ 

ateşli bataryadan mürekkep olan İngiliz müfrezesiyle 
kuva-i mürettebemiz arasında vukû‘a gelen şiddetli 

bir muhârebede düşman münhezimen firâra mecbûr 
olarak askerimiz Lehic’i zabt ü işgâl eylemişlerdir.

TESVÎR-İ EFKÂR 10 Kânûn-i evvel 1915 / 27 Teşrîn-i sâni 1331 / 2 Safer 1333

Çörçil’in itirâfları

Harb karargâhından: İngiltere eski Bahrîyye Nâzırı 
“Çörçil” görevindeyken âvâm kamarasındaki bir nutkunda 
Çanakkale teşebbüsüne ne şekilde karar verildiğine dâir 
şu bilgileri vermiştir: “Çanakkale Boğazı’nı zorlamak üzere 
hazırlanan planın, planların en mükemmeli olduğunu 
iddia edemem ve her şeyden evvel bunu itirâf edebilme 
sorumluluğundan kaçmak istemem. Yalnız Gelibolu 
Yarımadası’ndaki taarruzun uzun uzadıya düşünülmüş 
ve deniz harbi konusunda uzman askerlerimiz tarafından 
hazırlanmış bir harekât olduğunu söyleyemeliyim.

Çörçil’in itirâfları

Harb matbuât karargâhından: İngiltere Bahrîyye Nâzırı 
sâbık “Çörçil” mevki‘i memuriyetinden esnâ-i infisâlinde 
âvâm kamarasında irâd ettiği uzun bir nutukta Çanakkale 
teşebbüsüne ne sûretle karar verildiğine dâir ifşaât-ı âtîde 
bulunmuştur: “ Çanakkale Boğazı’nı zorlamak üzere ittihâz 
edilen planın, planların en mükemmeli olduğunu iddia 
etmem ve bu sûretle her şeyden evvel uhdeme terettüb 
eden mes’ûliyet-i azîmeden teberri etmek istemem. Yalnız 
Gelibolu şibh-i ceziresine vukû‘ bulan sevkiyatın, öyle 
telaşla ve alelacele ihtiyâr edilmiş değil, bahrîyye ve 
berrîyye mütehassısîn-i ümerâsı tarafından tertîb olunmuş 
bir plan üzerine icrâ olduğunu söylemekle iktifa ederim.
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İKDAM 28 Muharrem 1334 / 23 Teşrîn-i sâni 1331 / 6 Kânûn-i evvel 1915

Resmî tebliğ 

23 Teşrîn-i sâni 331 tarihiyle umûmî karargâhtan 
tebliğ olunmuştur:

Irak cephesinde: Kıtâtımız 21 Teşrîn-i sâni günü 
Kutü’l-amara’ya yaklaşıp 21-22 gecesi kuvvetli 
keşif kollarıyla Dicle Sahili’nden düşman 
mevzilerine ateş baskını yapmak ve 22 Teşrîn-i 
sâni’de kasaba civârı ve düşman mevzileri 
topçularımız tarafından bombardıman edilmiştir.

Kafkas cephesinde: 21-22 Teşrîn-i sâni 
gecesi düşmanın Kaleboğazı civârında ileri 
karakollarımıza düzenlediği bir baskında düşman 
kuvvetleri bozguna uğratılmış ve düşmandan bir 
miktar da esir alınmıştır.

Çanakkale cephesinde: Topçularımız 
Anafartalar’da düşmanın hafif ve ağır 
bataryalarını tesirli top ateşleri altına almıştır. 
Arıburnu’nda 22 Teşrîn-i sâni’de bir kruvazör 
bir müddet mevzîlerimize tesirsiz ateş açmıştır. 
Kabatepe’ye yanaşmak isteyen diğer bir 
kruvazör topçu ateşlerimizle uzaklaştırılmıştır. 
Seddü’l-bahir’de topçularımız 22 Teşrîn-i sâni’de 
düşmanın bombardıman ettiği yerleri tahrîb etmiş 
ve özellikle sol kanadımıza yüklenmek isteyen 
düşman kuvvetlerine müsâde etmemiştir.

Tebliğ-i resmî

23 Teşrîn-i sâni 331 tarihiyle karargâh-ı 
umûmîden tebliğ olunmuştur:

Irak cephesinde: Kıt‘âtımız 21 Teşrîn-i sâni günü 
Kutü’l-amara muhitine yaklaşıp 21-22 gecesi 
kuvvetli keşif kollarıyla Dicle’nin sağ sahilinden 
düşman mevâzi‘ine ateş baskını yapmak ve 22 
Teşrîn-i sâni’de kasaba civârı ve düşman mevâzi‘i 
topçularımız tarafından bombardıman edilmiştir.

Kafkas cephesinde: 21-22 Teşrîn-i sâni gecesi 
düşmanın Kaleboğazı mıntıkasında ileri 
karakollarımıza icrâ eylediği bir baskın tard 
edilmiş ve düşmandan bir miktar esir alınmıştır.

Çanakkale cephesinde: Topçularımız 
Anafartalar’da düşmanın tahkimâtıyla meşgûl 
efrâdını hafif ve ağır bataryalarını müessir 
sûrette ateş altına almıştır. Arıburnu’nda 22 
Teşrîn-i sâni’de bir kruvazör bilâte’sir bir müddet 
mevzî‘lerimize ateş açmıştır. Kabatepe’ye 
yanaşmak isteyen diğer bir kruvazör topçu 
ateşlerimizle uzaklaştırılmıştır. Seddü’l-bahir’de 
topçularımız 22 Teşrîn-i sâni’de düşmanın 
muhtelif bomba mahallerini tahrîb ve bi’l-hassa 
sol cenâhımıza karşı ziyâdece icrâ ettiği torpil 
endahtını men‘ eylemiştir.

SABAH 3 Kânun-i Evvel 1915 / 20 Teşrîn-i Sânî 1331 / 25 Muhareem 1333

Resmî tebliğ

19 Teşrîn-i sânî 331 tarihiyle umûmî karargâhtan 
tebliğ olunmuştur:

Kafkas Cephesi harbinin devam ettiği bölgeye 
üç metre kar yağmış, şiddetli fırtınalar başlamış 
olması sebebiyle harekât şimdilik küçük keşif 
kolları ile yürütülmektedir.

Tebliğ-i resmî

19 Teşrîn-i Sânî 331 tarihiyle karargâh-ı umûmîden 
tebliğ olunmuştur:

Kafkas Cephe-i harbinin ekser mahalline üç metre 
kar yağmış, şiddetli fırtınalar başlamış olmasından 
harekât-ı Harbîyye şimdilik ehemmiyetsiz keşf 
kolları müsademesine münhasır kalmıştır. 
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Servet-i Fünûn 5 Şubat 1330 / 3 Rebi‘ü’l-ahir 1333

Azerbaycan’ın Şamahı kasabasında Osmanlı Orduları’nın muzafferiyeti için dua eden ahâli.

“Kafkasya’da ve Azerbaycan’da harekât-ı askerîyye icrâ eden şanlı Osmanlı Orduları’nın kalben 
muzafferiyetine dua ve kudûmuna intizâr eden merâkiz-i İslâmîyye manzaralarından:

Kafkasya’da Şirvan Vilâyeti’nin merkezi olan Şamahı kasabasında mescid-i şerîf ve mekteb-i İslâm.”

“Osmanlı dilâverânı karlar altında siper başında serhad beklerken”
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TANİN 13 Safer 1334 / 8 Kânûn-i evvel 1331 / 21 Kânûn-i evvel 1915

Resmî tebliğ

7 Kânûn-i evvel 331 tarihiyle umûmî karargâhtan tebliğ 
olunmuştur:

Çanakkale cephesinde: Düşmanlarımız 5-6 Kânûn-i 
evvel gecesi ve 6 Kânûn-i evvel sabahı Anafartalar’da ve 
Arıburnu’nda şiddetli topçu ateşlerimizi engellemek için 
Seddü’l-bahir’de bir taarruz başlatmışlardır. Bu taarruzun 
birliklerimiz tarafından durdurulmasıyla, askerlerini 6-7 
Kânûn-i evvel gecesi vapurlara bindirmeye başlayan 
düşman kuvvetleri kesif sise rağmen kıtalarımızın 
takibinden kurtulamamışlardır. Bu gün son alınan raporda 
Anafartalar’da ve Arıburnu’nda artık hiçbir düşman askeri 
bırakılmadığı ve bu bölgelerde askerlerimizin sahile 
kadar ilerleyerek düşmandan birçok ganimet, cephane, 
çadır ve top elde ettiği ve bir deniz uçağının ateşlerimizle 
düşürülerek pilotun esir alındığı bildirilmiştir. 6 Kânûn-i 
evvel öğleden sonra Seddü’l-bahir’deki taarruz şu şekilde 
gerçekleşmiştir: Düşman evvelâ karadan her cins harb 
silahının ateşleriyle ve denizden monitör ve kuruvazörleriyle 
mevzîlerimize bir müddet ateş açmış ve ardından sağ 
kanadımızdan başlayarak merkez ve sol kanatlarımıza 
bütün kuvvetiyle taarruz etmiş ise de bu taarruz kendilerine 
pahâliya mâl olmuş ve yine eski mevzilerine geri dönmek 
zorunda kalmışlardır.

Diğer cephelerden dikkate değer bir haber alınmamıştır.

Tebliğ-i resmî

7 Kânûn-i evvel 331 tarihiyle karargâh-ı umûmîden tebliğ 
olunmuştur:

Çanakkale cephesinde: 5-6 Kânûn-i evvel gecesi ve 6 
Kânûn-i evvel sabahı Anafartalar’da ve Arıburnu’nda 
düşman mevzîlerine karşı şedîd topçu ateşlerimizle 
başlayan taarruz hazırlığını tevkîf için düşmanın öğleden 
sonra Seddü’l-bahir’de bütün kuvvetiyle icrâ eylediği 
taarruzu akîm kalmasıyla şimâlde gittikçe terakkî eden 
taarruzumuzdan kurtulamayacağını anlayan düşman 
kuvvetinin bir kısmını 6-7 Kânûn-i evvel gecesi pek telâşla 
vapurlara bindirmeye başlamış ve bu hareket ortalığı 
uzun müddet istilâ eden keşif sislere rağmen kıt‘âtımızın 
takibinden kurtulamamıştı. Bu gün son alınan raporda 
Anafartalar’da ve Arıburnu’nda artık hiçbir düşman neferi 
bırakılmadığı ve bu mıntıkalarda kıt‘âtımızın kâmilen sahile 
kadar ilerleyerek düşmandan birçok ganâim, cephane, 
çadır ve top elde eylediği ve düşmanın bir deniz tayyaresi 
ateşlerimizle denize düşürülerek pilot ve râsıtının esir alındığı 
bildirilmiştir. 6 Kânûn-i evvel öğleden sonra Seddü’l-bahir’de 
düşman taarruzu şu sûretle cereyân etmiştir: Düşman 
evvelâ karadan her cins şedîd ateşleriyle ve denizden 
monitör ve kuruvazörleriyle mevzîlerimize bir müddet ateş 
açmış ve bâ‘dehü sağ cenâhımızdan başlayarak merkez 
ve sol cenâhımıza bütün kuvvetiyle taarruz etmiş ise de bu 
taarruzları kendisine büyük telefâta mâl olarak tamamıyla 
akîm bırakılmış ve yine eski mevzîlerine tard edilmiştir.

Diğer cephelerden şâyân-ı iş‘âr bir ma‘lûmât gelmemiştir.

“Gelibolu’da mevzilerinde 
İngilizleri bekleyen Türk askerleri”

Federal Alman Arşivi
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SABAH 4 Kanûn-i evvel 1915 / 21 Teşrîn-i sânî 1331 / 26 Muhareem 1333

Resmî tebliğ

Dünkü tebliğde beyân edildiğine göre Reşid Paşa 
Hastahane Vapuru’nu, uçaktan bombalayarak 
kabul edilmiş olan uluslararası kurallara aykırı 
davranıp, bayrak ve işaretlere açıkça tecavüz 
eden düşmanlarımızın diğer taraftan her türlü 
askerî nakliyesini ateşlerimizden muhafaza 
için yine bu bayraklar gölgesine sığınması ve 
gündüzleri hastahane vapurlarına sağlam olarak 
bindirdikleri askerlerinin, geceleri silahlarını yine 
bu vapurlara taşıtmaları hilelerin en alçağıdır.

Tebliğ-i resmî

Dünkü tebliğde beyân edildiği vecihle Reşid Paşa 
Hastahane Vapuru’na, tayyare bombaları ile 
taarruz ederek beynelmilel kabul ve tasdik edilmiş 
olan bayrak ve işaretlere pek açıkça tecavüz eden 
düşmanlarımızın öbür taraftan her türlü nakliyât-ı 
askerîyyesini ateşlerimizden muhafaza için yine 
bu bayraklar gölgesine sığınması ve nazarımızı 
iğfal için gündüzleri hastahane vapurlarına 
sağlam olarak bindirdikleri askerlerinin silahlarını 
geceleri ayrıca bu vapurlara taşıtmaları zaaf ve 
aczini izhârdan başka hukûk-i harbin pek basit 
olan insanî kavâid ve mukarrerâtına derece-i 
hürmetlerini göstermektedir.

“Türk Hastane Vapuru”

Necmettin Özçelik Arşivi
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TANİN 14 Safer 1334 / 9 Kânûn-i evvel 1331 / 22 Kânûn-i evvel 1915

Gelibolu müdâfaa‘sı

Düşman Anafartalar’dan ve Arıburnu’ndan 
kovuldu; yakında Seddü’l-bahir’de de aynısının 
olacağından eminiz, bu sebeple harbin seyrini 
okuyucularımıza sunuyoruz:

Denizden başlattıkları taarruzun Osmanlı kollarıyla 
kırılması üzerine kara harekâtına hazırlanan 
düşmanlarımız 12 Nisan’da harb gemileriyle, 
sabahleyin Gelibolu Yarımadası’nın batı sâhilinde 
Soğandere ve Kabatepe batısında Arı ve Teke 
burunları civârında dört noktaya ve Kumkale 
civârına asker çıkarmaya teşebbüs etmişlerdi. 
Kuvvetlerimizi sıkıştırmak ve kıtâlarımızın takviye 
edilmesini engellemek maksadıyla yapılan bu 

teşebbüs askerlerimizin süngüleriyle geri püskürtülmüş ve Tekeburnu civârına çıkan düşman askerleri denize 
döküldüğü gibi Arıburnu civârına çıkan kuvvetleri de geri çekilmeye mecbûr olarak sahile kadar sürülmüştü.

Gelibolu müdâfaa‘sı

Düşman Anafartalar’dan ve Arıburnu’ndan kovuldu; yakında Seddü’l-bahir’de de aynı hâlin tahakkuk 
edeceğinden eminiz, bu münâsebetle sûret-i husûsîyyede yaptığımız tarihçeyi kârilerimize takdîm ediyoruz:

Denizden icrâ ettikleri teşebbüsâtın Osmanlı kollarıyla akîm kalması üzerine kara harekâtına hazırlanan 
düşman 12 Nisan’da sefâîn-i harbîyyesi sâyesinde, sabahleyin Gelibolu şibh-i cezîresi garb sevâhilinde 
Soğandere mansıbına ve Kabatepe garbında Arı ve Teke burunları civârında dört noktaya ve Kumkale civârına 
asker ihrâcına teşebbüs etmişlerdi ; başlıca cenâhları müdâfaa‘ ve kuvvetlerimizi sıkıştırmak ve kıt‘âtımızın 
takviye edilmesini men‘ etmek maksadıyla yapılan bu teşebbüs askerlerimizin süngüleriyle akîm kalmış ve 
Tekeburnu civârına çıkan düşman kıt‘âtı denize döküldüğü gibi Arıburnu civârına çıkan kuvvetleri de ric‘ate 
mecbûr olarak sâhile kadar sürülmüştü.

“Çanakkale 
Gelibolu 
cephesinde 
mevzide Esad 
Paşa ve Türk 
askerleri”

Federal Alman Arşivi
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TANİN 12 Safer 1334 / 7 Kânûn-i evvel 1331 / 20 Kânûn-i evvel 1915

Mısır – Trablus hudûdunda

Berlin, 18 Kânûn-i evvel – Ankona’da yayınlanan Ordino 
gazetesine Kahire’den bildiriliyor. Sünûsî’ler Mısır’daki 
İngilizler’e harb açmışlardır. Sünûsî Hazretleri Mısır’da 
yürütülecek cihâd hareketinin önderliğine kardeşi Seyyid 
Halid’i atamıştır. Bunun üzerine Seyyid Halid Mısır hududunda 
İngilizler’e ve onlarla birlikte hareket eden Mısırlılar’a harb 
ilân ettikten sonra bazı vahaları işgâl etmiş ve limandan beş 
saatlik bir mesâfeye kadar ilerleyebilmiştir.

Mısır Sahil Muhâfazası İslâm Zâbıtları’ndan birçoğu Sünûsîler 
tarafına geçmiştir. Mısır Ordusu’na mensûp bataryaların 
mürettebâtı Sünûsîler’e karşı ateş açmaktan kaçınmaktadırlar. 
Bunlara karşı İngilizler’in sert tedbirler aldıkları bildiriliyor.

Mısır – Trablus hudûdunda

Berlin, 18 Kânûn-i evvel – Ankona’da intişâr eylemekte olan 
Ordino gazetesine Kahire’den iş‘ar olunuyor. Sünûsî’ler 
hıtta-i Mısriyye’deki İngilizler’e karşı harb açmışlardır. 
Sünûsî Hazretleri umur-u cihâdı birâderi Seyyid Halid’e 
tevdi‘ etmişlerdir. Bunun üzerine Seyyid Halid Arabî Mısır 
hududunda hâl-i harb i‘lân edip muhârebât-ı adideden sonra 
muhtelif vahaları işgâl eylemiş ve mersâ-i mebrûkeden beş 
saatlik bir mesâfeye kadar ilerlemiştir.

Mısır Sâhil Muhâfazası İslâm Zâbıtânı’ndan birçoğu 
Sünûsîler tarafına geçmiştir. Mısır Ordusu’na mensûp 
bataryaların mürettebâtı Araplar’a karşı ateş açmaktan 
imtinâ‘ eylemişlerdir. Bunlara karşı İngilizler tedâvir-i şedîde-i 
mukâbele ittihâz ediyorlar.

Karagöz 12 Teşrîn-i sâni 1330 / 6 Muharrem 1333

Karagöz: Haydi yavrum afacan!

 Kanal manal tanıma.

 Hiç durma atla hemen

 Mübarek vatanıma...

 
Afacan:  Atladı gitti Genç Osman...

 Merak etme pederim.

 İstersen oradan

 Cezâyir’e giderim.
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“Kanal Harekâtında develerle mühimmat taşıyan kervan El Katia bölgesinde”

Federal Alman Arşivi

Harb-i Umûmî Albümü

Mısır’a yürümekte olan Sünûsi mücahidleri Siva vahasında

“Hıtta-i Mısrîyyeye doğru yürümekte olan ve Siva vahasına muvâsâlat eden Sünûsi mücahîdîni”
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İKDAM 22 Safer 1334 / 17 Kânûn-i evvel 1331 / 30 Kânûn-i evvel 1915

Süveyş kanalı hakkında

İngilizler, Süveyş Kanalı’nı elde tutabilmek için 
askerî güçlerini arttırmak kastıyla İngiliz, Mısırlı, 
Avustralyalı, Yeni Zelandalı, her renkten insanı 
kanal civârına yığmaktadır.

Süveyş kanalı etrâfında

İngilizler fevka’l-âde büyük bir telâşla Süveyş 
Kanalı’nı tahkîm ve İngiliz, Mısırlı, Avustralyalı, 
Yeni Zelandalı, halita-i beynelmileli kanal 
civârına tahşîd etmektedir.

“Süveyş kanalını savunan Türk ordusu havadan 
görüntüleyen ise Alman uçakları”

Federal Alman Arşivi
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TANİN 11 Safer 1334 / 6 Kânûn-i evvel 1331 / 19 Kânûn-i evvel 1915

İngilizler’in Süveyş Kanalı’ndaki tedbiri

Berlin, 17 – İngiltere, Türkler’den korkusundan dolayı Süveyş Kanalı’nın kuzey kısmını küçük 
gambotların bile girişi mümkün olmayacak şekilde kapatmış ve sahil muhârebelerine 
hazırlanmıştır. Bu cephedeki gelişmeler Londra’da büyük bir dikkatle takip edilmektedir.

İngilizler’in Süveyş Kanalı’ndaki tedârikâtı

Berlin, 17 – İngiltere, Türkler’den korkusundan dolayı Süveyş Kanalı’nın şimâl kısmını küçük 
gambotların bile duhûlüne müsâde etmeyecek sûrette seddetmiş ve sahil muhârebâtına 
hazırlanmıştır. Bu cihetlerdeki vekâyı‘ Londra’da kemâl-i dikkatle takip edilmektedir.

“Filistin cephesinde İngiliz birliklerinin havadan görünüşü”

Federal Alman Arşivi
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Servet-i Fünûn 6 Teşrîn-i sâni 1330 / 1 Muharrem 1333

Esir karargâhı mı milletler topluluğu mu?

Almanya’da üserâ karargâhı mı yoksa meşhur-u akvâm mı?

SABAH 27 Kânun-i evvel 1915 / 14 Teşrîn-i evvel 1331 / 19 Safer 1333

Son perde

İtilâf Hükûmetleri bir buçuk seneden beri harb 
sahalarının hepsinde bütün kuvvetleri ile uğraşıyorlar, 
çabalıyorlar, hâlbuki hiçbir sahada küçücük bir başarı 

bile elde edemiyor aksine her cephede yenilgiden 
yenilgiye yuvarlanıyor, boş yere sayısız zayiât 

veriyorlar. Harbe bu şekilde devam edecek olurlarsa 
yine pek çok zayiât vermeye mecbûr olacaklardır.

Son perde

İtilâf Hükûmetleri bir buçuk seneden beri harb sahalarının kâffesinde bütün kuvvetleri ile uğraşıyorlar, 
çabalıyorlar. Halbuki hiçbir sahada cüz‘î bir muvaffakiyet bile elde edemiyorlar, bilakis her noktada inhizamdan 

inhizama yuvarlanıyorlar, beyhûde hadsiz hesapsız telefât, zayiât veriyorlar. Eğer bu vecihle harbe daha devam 
ederlerse yine bütün uğraşmaları, bütün çabalamaları kendileri için hiç bir semere-i müfîde husûle getirmeyecek, 

kâmilen akamete mahkûm bulunacak yeniden bir çok telef, bir çok zayiât vermeye mecbûr olacaklardır.
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TESVÎR-İ EFKÂR 18 Kânûn-i evvel 1915 / 5 Kânûn-i evvel 1331 / 10 Safer 1333

Amerika ile Avusturya-Macaristan arasında...

Amerika’nın Avusturya’ya notası ve Avusturya’nın 
Amerika’ya cevabı

Avusturya – Macaristan denizaltıları tarafından Sardunya 
ile Cezayir arasında batırılmış olan Ankona adındaki 

İtalyan vapurunda bulunan ölü ve yaralılardan bazılarının 
Amerikalı olduğunun anlaşılması üzerine, Amerika 

Hükûmeti, Avusturya – Macaristan’a bir nota vermiştir. 

Şuûn ve Hâdisât-ı Carîyye etrafında...

Amerika’nın Avusturya’ya Şedîd Notası ve Avusturya’nın 
Amerika’ya Mukabele-i Lâzımesi

Son günlerde Amerika ile Avusturya – Macaristan 
arasında bir hâdise-i siyasîyye zuhûr etmiştir. Bu hâdise 

5 Teşrîn-i sâni tarihinde 5 numaralı Avusturya – Macar 
tahtelbahrı tarafından Sardunya ile Cezayir arasında 

gark edilmiş olan Ankona nâmındaki İtalyan vapurunda 
bulunan birkaç Amerikalı’nın telef veya mecrûh olması 

üzerine, Amerika Hükûmeti tarafından, Avusturya – 
Macaristan’a bir nota i‘tasıyla tehaddüs etmiştir.

TESVÎR-İ EFKÂR 12 Kânûn-i evvel 1915 / 29 Teşrîn-i sâni 1331 / 4 Safer 1333

Barış sözleri

Harbin başından beri ilk defa resmî olarak aleyhimize 
bile olsa barış sözleri işitiliyor. Aslında, şimdiye kadar 
birkaç defa, tarafsız devletlerin veya Papa’nın sulh 
teklifinde bulunacağı veya bulunduğu gibi söylentiler 
çıkmışsa da, Alman ve İngiliz başvekillerinin resmî 
açıklamaları kadar önemli değildi.

Sulh sözleri etrafında

Harb-i umûmînın ibtidâsından beri ilk defa olarak resmî 
lisanlardan velev menfî bir sûrette olsa bile sulh sözleri 
iştiliyor. Fi’l-hakîka, şimdiye kadar birkaç defa, bîtaraf 
devletlerin veya Papa’nın sulh teklifinde bulunacağı 
veya bulunduğu gibi şayi‘alar deverân ettiyse de bu 
şayi‘ât, Alman ve İngiliz baş vekilleri gibi iki mühim ricâl-i 
devletin lisân-ı resmîsinden sudûr eden sulh sözleri 
derecesinde câlib-i dikkat ve hâiz-i ehemmîyyet değildi.
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SABAH 2 Kânun-i evvel 1915 / 19 Teşrîn-i sânî 1331 / 24 Muharrem 1333

Sırbistan seferi son buldu

Sofya, 1 Kânun-i evvel – 16-29 Teşrîn-i sânî 
harekâtına dâir resmî tebliğdir:

16 - 29 Teşrîn-i sânî Pazartesi günü öğeden önce 
kıtalarımız Prizren’i zaptetmişler ve 16 ile 17 bin esir, 
elli sahra ve havan topu, 20 bin tüfek vesâir harb 
malzemesi ganimet olarak alınmıştır. Sırp askerlerinin 
kıtalarını terk ederek kaçtıkları nakledilmektedir.

Sırbistan seferi hitam buldu

Sofya, 1 Kânûn-i Evvel – 16-29 Teşrîn-i Sânî harekâtına dair tebliğ-i resmîdir:

16-29 Teşrîn-i sânî Pazartesi günü ba‘de’z-zuhr kıt‘âtımız kısa sürmekle beraber ehemmiyet-i kat‘iyyeyi haiz olan 
bir harbi müteakıb Prizrin’i zapt eylemişler ve 16 ile 17 bin esir, elli sahra ve havan topu, 20 bin tüfek vesair âlât-ı 
harbîyye iğtinam etmişlerdir. Üserâ ile şehir ahâlisi Sırp zâbıtânının kıt‘alarını terk ederek perişân bir sûrette 
kaçmış olduklarını naklediyorlar.

TANİN 13 Safer 1334 / 8 Kânûn-i evvel 1331 / 21 Kânûn-i evvel 1915

Düşmanları denize döktük!

Düşmanları denize döktük!... Dün öğleden 
sonra bütün İstanbul ağızdan ağıza, kulaktan 
kulağa şimşek gibi bir hızla yayılan bu büyük 

müjde ile çalkalanıyordu.

Düşmanları denize döktük!

Düşmanları denize döktük!... Dün öğleden 
sonra bütün İstanbul ağızdan ağıza, kulaktan 

kulağa berkî bir sür‘atle yayılan bu büyük 
müjde ile çalkanıyordu.
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TANİN 13 Safer 1334 / 8 Kânûn-i evvel 1331 / 21 Kânûn-i evvel 1915

Zafer günü

Sadece Osmanlı tarihi değil, bütün doğu yeni 
bir gün kazandı: İngiliz ve Fransızlar’ın kara bir 
talih ve kirli bir alınla, doğunun kapılarından 
kovuldukları gün, Türk kahramanları, dün düşmanın 
son kalıntılarını Adalar Denizi’nin dalgaları içinde 
süngülerlerken tarih de doğu için yeni bir sayfa 
açıyordu. Bazı günler vardır ki tarih bunları bütün 
insanlık için birbirinden tamamen ayrılan iki devrin 
sınırı olarak tanır. İstanbul’un fethi böyle günlerden 
biriydi; şüphesiz İstanbul’un müdâfaa‘sı da 
bunlardan bir diğeri olmuştur.

Zafer günü

Sâde Osmanlı tarihi değil, bütün şark yeni bir gün 
kazandı: İngiliz ve Fransızlar’ın siyah bir tali‘ ve 
çamurlu bir alınla, şark kapılarından kovuldukları 
gün, Türk kahramanları, dün düşman bakîyyetü’s-
süyûfunun bıraktığı son enkaz-ı târumâr üzerinden 
atlayarak son neferleri Adalar Denizi’nin mesut 
dalgaları içinde süngülerlerken tarih de şark için 
yeni bir sahîfe açıyordu. Beşerin hayatı cidâl ve 
inkılâbı içinde bazı günler vardır ki tarih bunları 
birbirinden tamamen ayrılan iki devrin hududu 
olarak tanır. İstanbul’un fethi böyle günlerden 
biriydi; şüphesiz İstanbul’un müdâfaa‘sı da 
bunlardan bir diğeri olmuştur.
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TANİN 14 Safer 1334 / 9 Kânûn-i evvel 1331/ 22 Kânûn-i evvel 1915

Çanakkale müdâfaa‘sının kıymeti

Dün bayraklarla donatılan İstanbul’da âdeta bir 
bayram manzarası vardı.

Şüphesiz ki içinde bulunduğumuz harpte bizim için 
en hayâtî öneme sahip olan cephe Çanakkale ve 
Gelibolu cephesidir. Koca bir devletin ve bu devletle 
beraber bir çok milletlerin varlığı Çanakkale’nin 
düşmemesiyle alâkalıdır.

Müdâfaanın mânevî kıymeti

Dün bayraklarla donanan İstanbul’da âdeta bir 
bayram manzarası vardı.

Şüphesiz ki içinde bulunduğumuz harpte bizim için en 
hayâtî bir ehemmiyeti hâiz olan cephe Çanakkale ve 
Gelibolu cephesi idi. Koca bir devletin ve bu devletle 
beraber birçok milletlerin varlığı Çanakkale’nin sebât 
ve mukâvemeti ile alâkadâr bulunuyordu.

“Gelibolu’da mevzilerini 
terk eden İngiliz 

askerleri görülüyor”

Federal Alman Arşivi
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İKDAM 8 Safer 1334 / 3 Kânûn-i evvel 1331 / 16 Kânûn-i evvel 1915

Irak’ta İngilizler’in şeytanlıkları

Düşmanlarımız ancak böyle aşağılık yöntemler sayesinde sömürdükleri 
topraklarda kalabildikleri için bu tavırlarından vaz geçmelerini beklemek 
yanlış olur. Irak İngiliz kumandanı General Nikson’un Araplar’a hitâben:

“Asil Arap halkına en derin saygılarımızı sunarız. Askerimiz 
tarafından bilerek veya bilmeyerek hiçbir şekilde hürmetsizlikte 
bulunulmayacaktır” demelerinin ardından tam tersi bir tutum 
sergilemeleri artık onları tanıyanlar için hayret verici değildir. İngilizler 
Irak’ta pek çok mabedi tahrîb ettikleri gibi Hz. Selmân-ı Fârisi’nin türbe-i 
şerîfesinin görevlisini hemen oracıkta şehîd eylemeleri, sözlerine ne 
derecede güvenilebileceğinin isbâtıdır. Bu bahsettiğimiz yalnızca bir 
vakadır, böyle daha pek çok hadisenin olduğunu haber almaktayız.

Irak’ta İngilizler’in tevessülâtı ibliskârâneleri

Düşmanlarımız ancak bu tarîk-ı iblis-i pesendâne sa‘yesinde şimdiye 
kadar pek vâsi‘ olan müstemlekâtında mevcûdiyetlerini muhâfazaya muktedir oldukları cihetle bu hâl 
onların ahlâk tabâyi‘ine o derece nüfûz eylemiştir ki fî-mâba‘d dahî bu nakîsa-i ahlâkîyyeden tecrîd-i nefs 
edemeyeceklerine şüphe yoktur. Irak İngiliz kumandanı General Nikson’un arabân ve aşâire hitâben 
neşrederek bir sûreti elde edilen beyânnâmesinde: “Arabân-ı mukaddes tanınmış olan ıttıbât-ı âliye ile 
makamât-ı mübârekeye karşı ihtirâm perverde ederiz. Askerimiz tarafından velev ednâ bir sûrette olsun 
hürmetsizlikte bulunulmayacaktır” tarzında olan ifâdâtı ile müteâkîben icrââtı arasındaki zıddıyeti her 
hâlde tabii‘ olarak telakkî etmek lâzımdır. İngilizler Irak’ta pek çok ma‘bedi tahrîb eyledikleri gibi Hz. 
Selmân-ı Pâk’in türbe-i şerîfelerinde dahî müstahdemîni mâlûm olan sür‘atle şehîd eylemeleri sözlerine ne 
derecede i‘timâd eylemek câiz olduğunu gösterir vakâyi‘den ma‘dûdtur.

SABAH 21 Kanûn-i Evvel 1915 / 8 Teşrîn-i evvel 1331 / 13 Safer 1333

Çanakkale düşmandan temizleniyor

Çanakkale, 7 Kânûn-i evvel – Dünden beri 
muhârebe bütün mıntıkalarda şiddetle 
devam ediyor. Anafartalar ve Arıburnu’nda 

kıtalarımızın taarruzları karşılık olarak Seddü’l-bahir’de düşman tarafından yapılan taaruz geri püskürtüldü. 
Anafartalar ve Arıburnu’nda düşmanın eline geçmiş olan bölgeler yeniden zabtolunmuştur.

Çanakkale düşmandan tathir ediliyor

Çanakkale, 7 Kânûn-i Evvel – [Muhâbir-i mahsûsamızdan] Dünden beri muhârebe bütün mıntıkadan şiddetle 
devam ediyor. Anafarta ve Arıburnu’nda kı‘tâtımızın taarruzlarına mukabil Seddü’l-bahir’de düşman tarafından 
yapılan taaruz telefât-ı küllîye verdirilerek tard olundu. Anafarta ve Arıburnu’nda düşmanın mühim nokta-i 
istinâdları zabtolunmuştur.
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TESVÎR-İ EFKÂR 1 Kânûn-i evvel 1915 / 19 Teşrîn-i sâni 1331 / 24 Muharrem 1333

Irak cephesinde ilk mühim darbe!

Resim 1: Bağdat’ın en büyük ve tarihî mabedi olan 
Kâzımiye Câmi-i Şerifi

Resim 2: Irak’ın merkezi Bağdat

Bugün yayınlanan resmî tebliğde beyân edildiği 
gibi İngilizler, nihayet Irak cephesinde önemli bir 
mağlûbiyete uğradılar.

Irak cephesinde ilk mühim darbe!

Bağdat’ın en muazzam ve tarihî mabedi olan Kâzımiye 
Câmi-‘i Şerifi

Irak’ın merkezi ıtlâkına şâyan olan ve dilküşâ şehri 
bulunan Bağdat behişt-i âbâdımız.

Bugün intişâr eden tebliğ-i resmîde beyân edildiği 
vechile İngilizler, nihayet Irak cephesinde hâiz-i 
ehemmiyet bir mağlûbiyete uğradılar.

“Suriye istikametinde 
Türk süvarileri”

Federal Alman Arşivi
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İKDAM 29 Muharrem 1334 / 25 Teşrîn-i sâni 1331 / 7 Kânûn-i evvel 1915

Kıtâlarımız İngilizler’i püskürterek Kutü’l-

amara’ya yaklaşmaktadır.

Şimdiye kadar altı uçak ele geçirdik.

Selmân-ı Fârisi Hazretleri’nin mübârek kabrini ve ordumuzun 

yaklaşmakta olduğu Kutü’l-amara’yı gösteren harita

Dicle Nehri boyunca ilerlemiş olan İngilizler son 

hücûmlarımıza direnemeyerek geri çekilmekte ve kıtâlarımız 

tarafından takip edilmektedir.

Kıt‘âtımız İngilizler’i püskürterek Kutü’l-

amara’ya yaklaşmaktadır.

Şimdiye kadar altı tayyare zabt ü iğtinâm ettik.

Selmân-ı Pâk Hazretleri’nin Merkad-i Mübârek’ini mevkîyle 

ordumuzun tekarrüb etmekte olduğu Kutü’l-amara’yı gösterir 

harita

Dicle Nehri’ni ta‘kiben ilerlemiş olan İngilizler son 

hücûmlarımıza tâb-âver mukavemet olamayarak yine bu 

nehir etrafında ric‘at etmekte ve kıt‘âtımız tarafından takîb 

edilmektedir.

“Kudüs’te bir sokak”

Federal Alman Arşivi
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